Ugebrev

20. november 2015

JULEBASAR/JULEHYGGE…. Kommer der ændringe/tilføjelser
Kære forældre.
Som I måske læste i fredagsbrevet for nogle uger siden, bliver julebasaren noget anderledes
i år. Vi starter kl. 10.00 med elevoptræden, og derefter vil der være "selvmedbragt" buffet og
cafe. Der vil ligeledes være nogle få boder/aktiviteter for både store og små, samt vores
populære amerikanske lotteri. Arrangementet slutter ca. kl. 15.00.
I det følgende vil I kunne læse hvad din/jeres opgave vil blive i år. Dette brev vil også blive
printet ud og sendt med hver enkelt barn hjem, så vi er sikre på, at alle har set/læst det. 
BH-kl.
Skal have med til cafeen + passe cafeen (liste følger).
1.-2. kl.
Skal tage mad med til den fælles buffet. Mængden skal svare til, hvad jeres egen familie + 2
ekstra kan spise. Derudover skal I byde ind med hjælp til opsætning, når I henter jeres barn
fredag.(Mally og Agnete vil være at finde på skolen til at sætte jer i gang, i det omfang de har
behov for).
3.-4. kl.
Skal tage mad med til den fælles buffet. Mængden skal svare til, hvad jeres egen familie + 2
ekstra kan spise. Derudover skal I byde ind med hjælp til oprydning, når arrangementet
slutter ca. kl. 15.00.
5.-6. kl.
Skal have med til cafeen + passe cafeen (liste følger).
7.-8. kl.
Skal tage mad med til den fælles buffet. Mængden skal svare til, hvad din egen familie kan
spise + 2 ekstra. Derudover skal I sørge for at modtage maden og stille den an, samt rydde
maden af efter spisning.
9.-10. kl.
Skal tage mad med til den fælles buffet. Mængden skal svare til, hvad jeres egen familie kan
spise + 2 ekstra. Derudover skal I sørge for at stille fiskedam op, passe den, og pille den ned
igen.

ALLE ELEVER
på skolen skal medbringe ti små indpakkede, børnevenlige gaver til vores fiskedam. De
bedes afleveret på skolen SENEST fredag d.27/11...
Liste til BH-kl. og 5.-6.kl.:
 Elizabeth -1 pund kaffe, og to bakker smør
 Hektor -1 pund kaffe, og to bakker smør
 Isabella -1 pund kaffe og to bakker smør
 Jonathan -1 pund kaffe og to bakker smør
 Lui - 2 spande syltetøj, en pakke sukkerknalder
 Noah - 1 spand syltetøj, en pakke sukkerknalder og en pakke the-breve
 Simon - 1 pakke sukkerknalder, og to pakker the-breve
 Tamas - 1 pakke the-breve og 3 liter sødmælk
 Tobias - 1 kage, 1 liter saftevand
 Buster - ca. 20 boller
 Lærke, Cecilie, Frederik - 3 pk. småkager
 Matti -1 kage, 1 liter saftevand
 Natascha -1 kage, 1 liter saftevand
 Serena -ca. 20 boller
 Sofie -1 kage, 1 liter saftevand
 Viktor -ca. 20 boller
 Birk - ca. 20 boller
 Camilla -1 kage, 1 liter saftevand
 Nikolai -2 pk småkager
 Sebastian -1 kage, 1 liter
 William -1 kage, 1 liter saftevand
 Simon - 1 kage, 1 liter saftevand
PASNING AF CAFE:
 11.00-11.30: - William, Sebastian og Nikolaj
 11.30-12.00: - Camilla, Birk, og Victor
 12.00-12.30: - Sofie, Serena, og Natascha
 12.30-13.00: - Frederik, lærke, Cecilie, Simon H. K. og Buster
 13.00-13.30: - Tobias, Tamas, og Simon H. N.
 13.30-14.00: - Noah, Jonathan og Lui
 14.00-LUK: - Isabella, Hektor, og Elizabeth
Hvis nogen er forhindrede, bedes I bytte vagter indbyrdes.
AMERIKANSK LOTTERI:
Er der nogen der er selvstændige og evt. kan og vil donere et gavekort eller andet som
gevinst til vores AMERIKANSKE LOTTERI, vil vi være MEGET taknemmelige, eller hvis
nogen vil lave en smule fodarbejde for at støve lidt gevinster op, er det også meget
velkomment og bliver sat STOR pris på. Jo flere gevinster, jo sjovere lotteri for os alle 

På glædeligt gensyn
Med venlig hilsen Kulturforeningen (Mally, Agnete, Jonas, og Ulrikka).

Tusind tak for hjælpen til Kurt, forælder i 5./6. kl. 
Der blev fræset og plantet til den store guldmedalje. 
Også en stor tak til Lars, elever og lærere. 

Ajourføring af oplysninger
Alle børn får i dag et skema med hjem til ajourføring af eventuelle ændringer i adresser,
telefonnumre, mail-adresser m.v. I bedes venligst udfylde og returnere det til skolens
kontor. I kan også udfylde/scanne og derefter maile til : dorte@steinerskolen-9220.dk
Med venlig hilsen Kontoret

Udebørnehaven Morgenfruen inviterer til besøgs-legestue
Hver tirsdag formiddag fra 10:30 til 11:30. Besøgslegestuen er for alle børn i alderen fra
0 – 6 år (sammen med deres forældre).
Invitationen sendes ud sammen med dette ugebrev. – og alle må meget gerne dele
invitationen ud og sprede budskabet 
Med venlig hilsen Mille

Info fra SFO’en
Mange af børnene mangler regntøj, gummistøvler og skiftetøj. Vi er meget ude, og når man
leger godt i det våde vejr, bliver man våd og kold helt ind til skinnet - Brrr!.. Det er begrænset,
hvad vi har af lånetøj.
Med venlig hilsen Mille

Kære forældre i Børnehaveklassen.
Efter en hyggelig Lanternefest på Egholm tirsdag har børnene de efterfølgende dage snakket
og sunget meget om "Morten". I næste uge begynder vi på nogle forberedelser til Julebasaren.
På mandag tager vi ind på Historisk museum sammen med 1./2. klasse. Vi skal ind, for at
"Finde melodien" sammen med en "Gammel nisse". Det glæder vi os meget til. Vi spiser vores
madpakker derinde, så det vil være godt, hvis jeres barn også har en drikkedunk med.
Bussen koster 10 kr.
Skal møde lørdag, den 28. november kl. 09:30, da de skal klæde om til
eurytmi/skuespil.
Rigtig god weekend Helene

Kære 1. - 2. klasse
Tak for en dejlig Lanternefest og fordi I forældre fandt ud af at hjælpe hinanden med kørsel.
Tak!
Vi befinder os i en meget våd tid, og eleverne skal bare være ude i kort tid, så er de våde, hvis
ikke de har regntøj på. Det vil være godt for elevernes helbred, hvis de kunne have tørt
skiftetøj med i skole.
På mandag tager Børnehaveklassen og 1. -2. klasse på tur til Historisk Museum, her skal vi
hjælpe nissen med at finde melodien/sangen, der er blevet væk.
Alle Børn bedes medbringe kr. 10,- kr.
Skal møde lørdag, den 28. november kl. 09:30, da de skal klæde om til
eurytmi/skuespil.
Venlig hilsen Kirsten Claire Elsborg Svendsen

Kære forældre i 3./4.kl.
Jeg har i denne uge fortalt om Daniel i løvehulen, Jonas og hvalfisken. Børnene har skrevet og
tegnet til fortællingerne. Vi har læst og været optaget af at løse kryds og tværs.
Vi er i gang med at øve optræden til julebasaren. Håber derfor at se alle børnene på scenen til
julebasaren 
Jeg kan glæde jer med at fortælle, at en ny pige begynder på mandag. Velkommen til Karoline
og hendes familie.
Venlig hilsen Marit

Kære 5.-6. klasse
Der er ikke meget nyt at fortælle denne uge, idet vi beskæftiger os med de samme ting, som
nævnt sidst. Det går dog godt fremad med disse.
Vi glæder os til at fremføre skuespillet, og det vil ske onsdag den 9.12. kl. 11.45 for skolens
elever- og andre interesserede og kl. 17.00 for alle, som kunne have lyst til at komme:
forældre, søskende, bedsteforældre, venner naboer, osv., osv.
De sidste frihåndsgeometritegninger laver vi i denne uge, så fra på mandag er der dansk på
programmet, sammen med skuespillet.
Skal møde lørdag, den 28. november kl. 09:45, da de skal klæde om til elevoptræden.
Venlig hilsen Lisbet

Kære elever og forældre i 7/8 klasse
Klassen har for tiden geometri med Lone i hovedfagstimerne. Sikken der bliver konstrueret
og malet.
I tysktimerne har klassen nu fået en lille ”bog”, der skal forberedes i til hver tysktime. I må
gerne hjælpe børnene med at huske det.
Vi byder Ida Tornvig Bak velkommen i klassen – vi håber hun må få en god tid med gode
oplevelser.
Klasserejsen: Nu har vi endelig fået afgangs- og ankomst dagene. Vi tager af sted fra Aalborg
mandag den 6. juni – hvis DSB vil det, vil det være klokken ca 13 – og vi kommer hjem onsdag
den 15. juni klokken meget sent. De præcise tider kan vi ikke regne med fra DSB før tre uger
inden rejsen. Der kommer mere om den senere.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære elever og forældre i 7./8. kl.
Vi er i gang med at gennemgå de platoniske legemer – De 5 elementer ifølge Platon. Oktaeder,
heksaeder, tetraeder, ikosaeder og dodekaeder. Disse 5 former er regulære polyeder. Vi har
talt om konvekse og konkave polyeder.
Der tegnes, klippes og klistres. Geometri er en udfordring, som kræver akkuratesse,
tålmodighed og omhu. Det er ikke altid let.
Med venlig hilsen Lone.

Kære elever og forældre i 9./10. kl.
Jeg vil blot sige tak for givende konsultationer. UU-vejlederen var forbi i tirsdags, og vi lavede
en aftale om, at hun står til rådighed den 12. januar, hvis der er behov for individuelle
konsultationer. Forældre er også inviteret. Hvornår på dagen det bliver ved jeg ikke pt.
Med venlig hilsen Lone.

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
Lørdag

28. november

Onsdag

9. december

Julebasar (fra kl. 10:00 til ca. 15:00).
(Elevoptræden kl. 10:00)
5./6. skuespil, kl. 17:00

