Ugebrev

19. september 2014

Nyansat i SFO’en
Kære forældre
Vi har den store glæde at kunne meddele, at Majbritt Vestergaard er ansat som pædagog i
SFO’en fra 1. oktober. (Så nu har vi altså Majbritt Vestergaard og Majbrit Mosgaard Mygind.
Det skal nok blive morsomt at hitte rede i.)
Majbritt har for år tilbage været ansat i børnehaven her på matriklen og har senere været
ansat i 6 år i forbindelse med Steinerskolen i Hjørring.
Vi ønsker Majbritt hjerteligt velkommen.
På kollegiets vegne og med venlig hilsen Vita.

Kære forældre i 2. kl og 3. kl.
Vi tramper, klapper og, hopper tabellerne i salen og i gymnastiksalen. Derudover arbejder vi i
de røde bøger med talenes skriveretning. Husk at give børnene bøgerne med i skole. I
arbejdshæfterne skriver og tegner vi regnehistorier og regnestykker.
Venlig hilsen Marit

Kære 4./5. klasse
Mange tak for et godt forældremøde. Jeg synes vi fik en god snak om de forskellige emner og
fik mange ting på plads, på trods af min lidt glemsomme og rodede begyndelse.
Det var dejligt, at så mange mødte op og vældig dejligt at kunne meddele 4
klasserepræsentanter videre.
Som jeg fortalte, er vi nu dybt inde i dyreverdenen og det meget spændende for alle. Vi maler
dyrene på små billeder til arbejdsbogen og beskriver deres egenart, så godt vi kan. Når
eleverne skriver selvstændigt, ses det tydeligt på fyldigheden, at det optager dem. Det er
lange, gode beskrivelser. Fortællelysten er også stor, når vi taler om dyrene, hvilket vi vil
udnytte i det bebudede hjemmearbejde.
Men nu skal jeg lige først på stævne/kursus. Jeg håber det bliver hyggeligt med lidt vikar og
klasselærerfri.
Venlig hilsen Lisbet

Kære 6./7. klasse
Jeg vil til at begynde med byde velkommen til Oliver, som er begyndt i klassen.
Tak for et hyggeligt forældremøde. Det var dejligt, at så mange mødte op og dermed var med
til at træffe beslutningerne vedrørende klasserejsen. Til info for de få, som desværre ikke
kunne komme, kan jeg meddele, at rejsens udgifter vil blive opkrævet over skolepengene fra
og med den førstkommende måned. Prisen vil blive ca. 1500 - 1700kr. Alt afhængig af
togpriser mm. Vi vil selvfølgelig bestræbe os på at gøre det så billigt vi kan. Datoerne for
afrejsen er d. 7. maj med hjemkomst d. 13. maj. De endelige tidspunkter vil I få, så snart vi har
dem – tidligst ca. 1 mdr. før afrejse. Måske skal man allerede nu tjekke pas? Og er det blå
sygesikringskort på plads?
Der vil selvfølgelig blive afholdt et forældremøde, lige inden vi skal afsted, så de sidste
praktiske ting kommer på plads.
Eleverne har fået en ny adresseliste med hjem. På forældremødet blev forældrene informeret
om, at klasserepræsentanterne er ved at lave en forældremailgruppe, som kommer op at
køre, så snart de sidste forældre har meldt tilbage.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

6./7. klasse
Kære forældre
Det var rart at møde jer ved forældremødet. På gensyn en anden gang.
I sløjd er vi nu begyndt med den vanskelige opgave at lave et plankeværk ud mod cykelstien.
En ganske populær opgave.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

8./9. klasse
Kære elever, kære forældre
Vi byder velkommen til de nye. I sidste uge begyndte Kathrine, og på mandag begynder Julie i
8. klasse. Vi håber, at begge – ligesom alle os andre – får nogle dejlige år her på skolen.
Der bliver stadig snakket en del om valg af emne til den selvstændige opgave. Disse emner
skal afleveres tirsdag den 4. november i sprogtimen. Opgaverne afleveres på den anden side
af januar.
Hovedfagsskemaet er nu endelig på plads, og det har ikke på nuværende tidspunkt været
muligt at få plads til den tidligere omtalte københavnertur. Den vil dog følge til september,
altså om ca. et år. Så er der også noget at glæde sig til dér.
Klasserejsen til Italien er til stadighed undervejs. Pengene dertil opkræves sammen med
skolepengene. Ønsker nogen at betale det hele på én gang – lige nu 3.300 kr. – sker det også
til den konto. Husk at sørge for, at børnene selv leverer halvdelen af pengene. Mere om det
snart.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære 8./9. klasse.
Vi er kommet godt i gang med geometrien. I denne uge har vi arbejdet med Fibonnaci og hans
talrække, som kan omsættes til de mest fantastiske mønstre og former: ananas, kogler,
solsikker, galaksen, selleri, fingeren og hele mennesket. Hvordan naturen kan ”omtegnes” til
geometri.
Vi er også kommet godt i gang med Michaelsspillet, hvor klassen skal bidrage med helten
Georg og den ulykkelige prinsesse og ikke mindst den store stygge drage.
Det er alt for denne gang.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

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:
http://www.ideonskovbutik.dk/Varekatelog.html
Mange hilsener Finn og Katrine
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