Ugebrev

30. oktober 2015

Nyt fra ”Friskolefronten”
Som I måske har hørt i dagspressen, så var der i går demonstrationer imod de bebudede
besparelser.
Vi har i går fået en invitation til at deltage i et stormøde på Vedsted Friskole d. 19. november
kl. 18.30 – 20.00. (Bliver sendt ud til alle nordjyske friskolers forældre, lærere og
bestyrelsesmedlemmer. Invitationen er vedhæftet til ugebrevsmailen i dag)
Repræsentanter fra vores skole deltager, og vi håber desuden på, at der er forældre, som har
mulighed for at deltage også. Vi kan evt. senere arrangere noget fælleskørsel.
I hører selvfølgelig mere, hvis der kommer yderligere oplysninger.
Med venlig hilsen Vita

Åben Skole og Åben børnehave på torsdag d. 5. nov. kl. 16-19
Sædvanen tro afholdes der ”Åben Skole” på en del af fri-og privatskolerne landet over.
Vi er med igen og slår dørene op for alle interesserede. Vi får lidt omtale i avisen, og facebook
er sat på sagen 
De sidste par år har der været mange gæster, så det håber vi sker igen. Hvis I forældre har
mulighed og lyst til at deltage, er I meget velkomne.
Med venlig hilsen Vita

Genplant Planeten
Skolen deltager i dette projekt i næste uge – vi har fået en masse små træer leveret, og de
skal plantes næste fredag. Hvis nogen af jer har tid og lyst til at deltage, vil det være meget
velkomment. Vi begynder kl. 10.30.
Man kan se lidt om projektet her:
http://www.skoven-i-skolen.dk/genplant-planeten/hvad-er-genplant-planeten
Praktisk tøj – evt. gummistøvler- vil være en stor fordel 
Venlig hilsen Vita

JULEBASAR
Kære forældre og børn.
Det er nu igen på høje tid at tænke på vores årlige julebasar. Julebasaren er i år lørdag
d.28/11, og den vil komme til at foregå lidt anderledes end den har gjort i mange år. Vi har i
kulturforeningen besluttet at korte den lidt ned, så den ikke spænder over en hel lørdag,
samt valgt at fokusere meget mere på hygge og samvær, i stedet for en masse boder.
Julebasaren vil primært foregå i salen, hvor der først er elevoptræden, siden hjælper vi
hinanden med at stille borde og stole op, der vil kunne købes mad og drikke samt kaffe og
kage. Rundt i de forskellige lokaler vil der være en smule boder, hvor børnene og deres
forældre, for et symbolsk beløb, evt kan lave deres egen juledekorationer. Vores
amerikanske lotteri vil vi stadig have, og vores fiskedam er altid en stor succes, især hos de
mindste, så den vil vi heller ikke undvære, og der vil blive træværksted og lav selv konfekt,
og evt lidt andet.
Der vil blive uddelegeret små opgaver til alle familier, i form af råvarer, boller og kage der
skal medbringes, men alt det vil I få senere besked om, så HUSK AT LÆSE FREDAGSBREV
HVER UGE!!!!
Venlig hilsen Kulturforeningen af 22. maj 1984
Initiativtagere er; Mally og Steini ( forældre til Odin i 7/8 kl.) Jonas ( far til Alberte i 3/4 kl. )
Ulrikka ( mor til Matti i 5/6 kl. ) og Agnete ( tidligere forælder og ansat på skolen )

Kære forældre i børnehaveklassen.
Vi er så småt begyndt, at synge, lege og arbejde os frem mod Lanternefesten, som finder sted
d. 10. november kl. 17.00 - 18.00 på Egholm, der kommer nærmere information i næste uge
brev. Børnene er meget optaget af Halloween og fortæller meget om, hvad man gør i den
forbindelse, de kan nu ret hurtig blive enige om, at det er lidt uhyggeligt ;) Der er sneget sig
en fejl ind i det nye rengørings skema, der strækker sig frem til jul, rengøringen er stadig
klasseværelse og toilet.
God weekend, hilsen Helene

1. - 2. klasse
På mandag begynder der en ny dreng i 1. klasse, Atthi, vi byder ham hjertelig velkommen.
Eleverne glæder sig til at møde ham.
Den 10. november holder vi lanternefest kl. 17:00-18:00 på Egholm, sammen med
Børnehaveklassen. Det vil foregå på Egholm, som mange af jer ved fra sidste år. Der kommer
en indbydelse hjem med eleverne en af de første dage.
Venlig hilsen Kirsten Claire Elsborg Svendsen

Kære forældre i 3./4.kl.
Det har været en fornøjelse at lege butik med børnene. Der har været en livlig aktivitet i
klassen. Børnene køber, sælger og regner løs.
I løbet af næste uge går vi over i en dansk periode. Børnene vil få tekster, de kan læse
hjemme.
Venlig hilsen Marit

Kære 5./6. klasse.
Så kom Alexander den Store fra Makedonien og indtog Grækenland (med en smule hjælp fra
hans far i begyndelsen) plus Persien, en del af Ægypten og en stor del af Indien og den
græske storhedstid var forbi. Det er vores periode også næsten. Vi mangler nu kun at
efterbearbejde og gøre hæfterne færdige.
Den nye periode er en hemmelighed lidt endnu, men vi slipper ikke grækerne helt, for
sammen med det nye, vil vi arbejde på skuespillet om Odysseus. Eleverne har fået
rollehæfter med hjem, og de må særdeles gerne læse lidt på de roller, som er fastlagt. Fint
også hvis I orienterer jer om eventuelle andre lektier.
Venlig hilsen Lisbet

Kære 9./10. klasse.
Så er vi ved at nå slutningen af korttegning. De fleste er færdige, og jeg må sige at
resultaterne er blevet meget flotte. Eleverne har lavet et stykke arbejde de kan være stolte af.
Jeg har sagt, at de kan få den med hjem efter basaren, hvor klassen vil lave en lille udstilling,
som beskriver processen.
I denne uge har vi befundet os i de højere luftlag – der hvor jetstrømmen, passatvindene,
højtryk, lavtryk og ikke mindst Hadly-cellerne opstår. Nu står havstrømmene for skud. Vi har
fået styr på den naturlige drivhuseffekt, ozonlaget, ultraviolette og infrarøde stråler. Og midt
i alt dette findes solen, som er den energikilde, som sætter alle disse processer i gang.
På tirsdag skal vi til uddannelsesmesse. Vi mødes ved Gigantium kl 10.00. Det kommer til at
vare hele dagen, så det er muligt, at vi får lidt senere fri den dag.
Som nogle måske har fundet ud af, har den nye Bond film haft premiere, og det skal vi da ikke
gå glip af. Så derfor er vi en hel del som mødes søndag aften – for som jeg siger: ”Det er jo en
del af vores kulturarv”(?) Det bliver godt!
Jeg har fået en hel del hjemmesider fra UU-vejlederen. Der blev henvist til dem på uuvejledermødet.
Uddannelsesguiden: www.ug.dk
Elektronisk udgave af UU-vejleder: www.ug/evejledning
Åbent hus : www.ungdomsuddannelser.nu/aabent-hus
Det er de forskellige ungdomsuddannelsessteder som inviterer indenfor. Siden viser en
oversigt over datoer.
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
Torsdag
Lørdag

5. november
28. november

Åben Skole 16.00 – 19.00
Julebasar

