Ugebrev

10. april 2015

Kære BH/1. kl.
Vi har haft en dejlig uge, hvor vi har ladet påsken klinge ud med sange/lege og påsken klinger
ud med sange/lege og påskefortællinger. Torsdag var vi på Trekanten, hvor vi så Karius og
Baktus opført som en hyggelig teaterforestilling.
Tandplejen i Aalborg Kommune stod for arrangementet, så der var både en tandlæge og en
herlig tandfe med. Efter forestillingen var der buffet med sund snack og en god snak med
børnene om lækkerier. Det var dejligt at opleve, at børnene i klassen var aktivt deltagende i
samtalen.

Kære 2./3. klasse.
Tusind tak til Jonas, Stephen og Lars for en super god uge i haven. Billederne taler vist for sig
selv  - I dag har alle mand været på besøg i ”Sommerfuglen”, for at kigge på gamle
redskaber. I næste uge vender vi tilbage til klasseundervisning – i hvert fald det meste af
tiden.
Mange hilsner Vita

Kære 4./5. klasse.
Ja vi regner stadigvæk, men det nærmer sig også, at vi trænger til noget andet. Endnu lægger
vi kun sammen og trækker fra og har således gange og dividere til gode, men til gengæld
prøver vi virkelig at FORSTÅ det. Kan vi for eksempel tegne stykket? Ja det er jo den måde,
jeg prøver at vise det på, hvis der er nogen, som har brug for hjælp, men kan eleverne selv
tegne det?
Det er noget sværere, men er gået ret godt.
Kulturperioderne har vi stadigvæk med, idet vi taler nogle ord på de gamle
sprog: Det Indiske, det Persiske og det Egyptiske. Ret forskellige lydbilleder har de.
Når jeg fortæller, er det igen historier fra Danmarks begyndelse, bortset fra at jeg her efter
påske har fortalt, om hvilken forandring påskebegivenheden havde på naturen og på
menneskene. Fortællingerne bygger for en stor del på Bibelen, og vi har også kigget i bibler:
store og tykke og en lille bitte lommeudgave.
Havesnak igen! Næste uge håber jeg på nogle godtvejrsdage- helst ikke onsdag og torsdag,
hvor den tilsynsførende Carsten Møller kommer på besøg - for så vil vi i gang deroppe. I år
prøver vi at etablere små bede, afgrænsede med kanter. To og to, sådan ca., skal de være
sammen om et bed, de selv skal holde, og I må gerne tale med børnene, om hvad de kunne
tænke sig, og også meget gerne forære frø til projektet, men vi kan måske koordinere det lidt,
for selv om alle vil dyrke gulerødder, vil 17 poser gulerodsfrø nok være i overkanten.
Jeg arbejder på en udflugt med overnatning, som muligvis først vil være i juni, men jeg
varsler nu, at den måske kan beløbe sig til 250-300 kr.
Vi har måttet sige farvel til to elever, nemlig Thilde og Rasmus. Vi ønsker dem alt godt.
Venlig hilsen Lisbet

Kære 6./7. klasse
Som I har fået besked om, har vi forældremøde den kommende tirsdag. Som noget nyt vil vi
prøve at afholde det som et fyraftensmøde, altså med starttidspunkt kl. 17.
Vi skal blandt andet have styr på de sidste detaljer angående klasserejsen.
I hovedfag har klassen Hans Peter Rasmussen. Og faget står på ”larm”, men det ved han
meget mere om.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre og elever i 6./7. klasse
Nu er klassen og jeg gået i gang med fysikperioden. I disse uger skal vi undersøge elementer
som lyd, lys, vægtstangsprincippet og farvernes verden. Her i den første uge har vi brugt
noget tid på at lave en monocord – ur-apparatet til at undersøge lyd.
Samtidig gør vi klar til klasserejsen, som I har fået en del oplysninger om allerede – og vi
snakker jo om den på forældremødet på tirsdag.
I sløjd er vi tæt på at have fået gjort vores del af plankeværket færdigt – det har jo måttet
ligge stille meget længe på grund af vejret. I mellemtiden er vi i gang med små fodbold- og
hockeymål – og vi skal snart gøre klar til en ny, noget større opgave, som udarbejdes i
samarbejde med Lars.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 8./9. klasse
Nogle af eleverne kom til ikke at aflevere et arbejdshæfte fra historieperioden. De har nu –
som det blev meddelt dem i løbet af perioden – fået en opgave, der skal afleveres senest den
14. april – Danmark under Første Verdenskrig. Check selv med børnene, om jeres er et af
dem, der skal lave denne ekstra ”stil”.
I dansktimerne er vi begyndt på romanen Moby Dick, hvori der til hver time skal læses et
afsnit, hvortil der i timen skal besvares spørgsmål.
Det har ikke været let at finde en alternativ dato til forældremødet. På grund af forældres
vanskeligheder med at få tid til et sådant møde prøver vi at gøre det til et fyraftensmøde, det
vil sige til klokken 17. Datoen er den 21. april. Og altså klokken 17. På gensyn.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære 8./9. klasse.
I hovedfag har vi biologi, hvor hovedemnet er menneskets forplantning. Det er et emne, som
let kan brede sig ud. Vi kommer ind på stamcelleforskning, seksualitet, kønssygdomme,
fosterets udvikling og mange andre emner, som eleverne selv bringer op. I matematik bandes
der over andengradsligningerne.
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

KALENDER
Tirsdag
Tirsdag

14. april
21. april

Forældremøde i 6./7. klasse. Kl. 17:00.
Forældremøde i 8./9. klasse. Kl. 17:00

