Ugebrev

16. juni 2017

KALENDER
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag

17. juni
18. juni
20. juni
21. juni
9. aug.

Sommersol-arbejdsweekend
Sommersol-arbejdsweekend
Sommerfest – kl. 17:00
Sidste skoledag inden sommerferien
1. skoledag efter sommerferien

Til alle. Arbejdsweekend d. 17. og 18. juni kl. 9 - ca. 15.
Kære forældre
Vi glæder os til at være sammen med jer disse to dage, hvor vi i hyggeligt samvær arbejder på i fællesskab
at få skolen gjort klar til næste skoleår.
Forældreindsatsen på de frie skoler er en vigtig del af skolelivet – det, der blandt andre ting er med til at
skabe nærhed og forbindelse mellem skole og hjem, med til at børnene oplever forældrenes engagement i
deres skole, med til at skabe gode forbindelser mellem forældrene indbyrdes og med til at holde
skolepengene i ave.

Der er enkelte familier, vi ikke har hørt fra – Vil I lige kontakte kontoret eller Lars 20709967.
Vel mødt – tag selv mad med til frokost. Kaffe, te og lækker kage fra Bæchs Conditori står vi
for 
På vegne af lærere og bestyrelse
Mange hilsner Vita

Til alle. Sommerfest tirsdag d. 20.juni kl. 17- ca. 19.30
Snart løber årets sidste fest af stablen, hvor elever, forældre og lærere i fællesskab skal runde dette skoleår
af. Der er først elevoptræden og dernæst spisning og hyggeligt samvær.
Rettelse: Vi har fået tilkendegivelser om, at det er bedre, at hver familie bringer en madret cirka svarende
til det antal personer, man selv kommer, i stedet for madkurv. Det bliver så i stedet til et lækkert Ta’selv
bord” Husk tallerkner, bestik, glas og drikkevarer (ikke alkohol) med til eget forbrug.
Alle er velkomne – tag også gerne bedsteforældre osv. med. Vi glæder os til at se jer 
En del af eleverne skal på scenen, så der er yderligere oplysninger under de enkelte klasser.
Med venlig hilsen lærerkollegiet.

Til alle. Onsdag d. 21. juni er sidste skoledag i dette skoleår.
Eleverne møder til sædvanlig tid kl. 8.20 og får alle fri kl. 12.30.
Dagen bliver lidt anderledes – blandt andet vil vi, hvis vejret er med os lave en fælles
rundboldmatch på boldbanen, efter at der er hygget lidt i klasserne.
Efterfølgende går vi i salen kl. 11.30 og skal her ønske hinanden en god sommer og
desværre også tage afsked med Lisbet, som har valgt at gå på efterløn.
Hvis I forældre har lyst til at være med i løbet af dagen, er I meget velkomne.
Der kommer et brev/mail ud til alle hjem inden skolestart med seneste nyt.
Venlig hilsen Vita

Kære forældre i BH.-1. klasse
Nu er Sommersol lige om hjørnet, vi glæder os til at se jer forældre, sammen med jeres børn
her i weekenden, så vi i fællesskab kan klargøre skolen til det kommende skoleår. ☀️☀️☀️
Vi er næsten parat til ferien, dog er der stadig hængepartier, men vi bliver færdige inden
onsdag.
I forgårs var Tine Højstrup, der er den kommende lærer for klassen, på besøg hele dagen, det
var rigtig hyggeligt, og det var min oplevelse, at børnene var glade for at møde hende.
Sommerfesten er på tirsdag og begynder kl 17.00, børnene bedes møde lidt før til
omklædning, da de skal optræde, festen er omtalt mere detaljeret andet steds i ugebrevet.
Jeg er desværre forhindret i at deltage, men ønsker jer en god fest, jeg er i klassen igen
onsdag.
Med venlig hilsen Helene

Kære 2./3. klasse
Så lakker det mod enden, og det kan godt mærkes. Der bliver ikke arbejdet så hårdt, som vi
plejer. I dag var den store generalprøvedag. Det var en skøn blanding af skuespil og eurytmi –
alle klasser optrådte, hvilket de klarede flot. Ellers skal vi pakke klassen ned i morgen. Alle
får deres ting med hjem, og i den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på at det er vigtigt at
alt tøj i gangen kommer med hjem. Så er det lettere at gøre hovedrent. Sommersol begynder
kl. 9.00 både lørdag og søndag. Husk en solid madpakke.
Tirsdag er der sommerafslutning kl. 17.00. Her skal vi se optræden og nyde det store
buffetbord bestående af medbragt mad. Husk service og bestik. Ligeledes skal jeg minde om
at det er vigtigt at eleverne møder senest 16.45, så de har tid til at komme i kostymer.
Ellers vil jeg ønske Loulou og Maria velkommen i klassen.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 4./5. klasse
Så kom vi til den sidste hilsen i dette skoleår. Vi har i den sidste periode beskæftiget os med
de gamle kulturperioder. Børnene har hørt gamle myter og historier, og om kultur
og samfundsforhold. Næste skoleår skal børnene høre om Egypten og Grækenland.
Fyldepennen er fundet frem, og vi har øvet os i at skrive skønskrift/sammenhængende skrift.
Sideløbende har vi arbejdet med læsning og dansk grammatik.
I løbet af efteråret vil I blive indkaldt til skolehjem samtaler.

Jeg ønsker jer en dejlig sommerferie.
Med venlig hilsen Marit

Kære forældre og elever i 4/5 klasse
Så er dette violin-år slut. Da der jo ikke er musiktime på onsdag, vil jeg bede alle klassens
elever komme til musiktime på tirsdag. De skal ikke tage deres violiner med, da vi musicerer
på anden måde denne dag.
Og til alle forældre: En forhåbentlig dejlig sommer ønskes jer alle.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 6./7. klasse
Ja, nu er der ikke meget andet end skuespil på programmet. Der er en del sygdom, som driller
os lidt. Noget af bliver løst ved, at andre springer ind i nærmest sidste øjeblik. Det er meget
flot og hjælper meget. Når I læser dette, har vi opførelsen tirsdag tilbage.
Nogle har liige noget håndarbejde og noget sløjd, der skal gøres færdigt, men det slides der
også med.
På mandag tager jeg klassen med til mad og bowling på Seaport, hvilket jeg regner med
bliver sjovt. Pengene til det kommer fra rejsekassen og klassekassen, idet der har været
budgetteret så godt, og vi har været heldige nogle gange, så der er blevet et overskud. Mange
tak for det.
Allersidste skoledag er så på onsdag, og jeg ønsker alle en rigtig god sommer.
Med venlig hilsen Lisbet

Kære forældre og elever i 8/9 klasse
Som I ved, er vi alle kommet hjem fra rejsen. Det er efterhånden nogle dage siden, men
alligevel vil jeg her sige tak til alle for en virkeligt god rejse. Der var herlige og rige oplevelser
– som sikkert alle har fortalt om. En særlig tak til Thorstein, der for tredje gang gjorde en stor
indsats for os alle sammen. Og en særlig tak til Dorte og Jens Jørgen, hvis indsats for os alle
sammen var uundværlig og kraftigt medvirkende til, at det blev sådan en god tur.
Vi er nu ved at runde året af. På ønsker fra elever fylder vi i hovedfag nogle ”huller” ud fra
historie- og biologi-undervisningen efter at have beskæftiget os nogle dage med matematik
og arealberegning.
I bloktimerne arbejder klassen med stenhugning – de gør tingene færdige (hvis de når det)
på mandag og tirsdag. På onsdag er det sidste skoledag, hvor vi hygger os lidt, laver noget
fælles for hele skolen og afslutter fra klokken 11:30 i salen med en sang, et par taler og en
sang. Alle er velkomne til denne stund.
Den festlige årsafslutning er jo på tirsdag aften, hvor alle tager noget mad med til fælles
buffet (husk tallerkener og bestik med hjemmefra). Mere derom i dette ugebrev.

Forældrenes deltagelse i skolens ve og vel markeres og virkeliggøres for alvor og i alvor ved
Sommersol, som er i denne weekend. Der er brug for alle hænders energiske arbejde.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Ideon Skovbutik og Bageri
Der udelukkende producerer og sælger økologiske og biodynamiske produkter kan tilbyde
fragtfri levering af fuldkornsbrød, frugtpålæg, kager, kiks m.m. på skolen (den 1. fredag i hver
måned). Vi beder om, at en evt. bestilling er os i hænde senest mandagen inden. Klik ind på
hjemmeside www.ideonskovbutik.dk - katalog kan downloades fra dette link:
Mange hilsener Finn og Katrine

