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4. december 2015

Sidste nyt fra kulturforeningen
Vi vil gerne ønske alle en glædelig jul, og takke alle der deltog til årets julebasar. Tak til
forældre for den gode mad, tak til lærekollegiet for jeres hjælp og opbakning, og sidst men
ikke mindst en kæmpe tak til eleverne for jeres optræden, hele dagens højdepunkt.
Det gik nok ikke nogen forbi at vi prøvede at gribe tingene lidt anderledes an, end vi plejer,
og det er altid svært at lave tingene om, uden at det giver lidt uro. Vi undskylder for
eventuelle misforståelser og manglende information. Vi har haft evaluering og talt om godt,
og mindre godt, og tager gerne imod ris og ros samt forslag fra jer.
Vi håber alle kommer godt igennem årets sidste måned, og glæder os til at komme rigtigt i
gang med det store arbejde, det er at få en forening op at køre.
Vi har mange ideer til nye tiltag til vores skole, men skal først have fastsat kontingent og
registeret medlemmer. Hvis nogen har spørgsmål om kulturforeningen, kan i skrive til mig,
(Jonas Thrane) på mail: blichtud@live.dk
Med venlig hilsen Kulturforeningen

Nyt fra SFO
I SFO er vi begyndt julehygge. Vi har et dagligt afsnit af en julehistorie, som bliver læst højt
når vi spiser frugt, og vi pynter op efterhånden. Vi er også begyndt at lave "hemmeligheder".
Hvert barn får mulighed for at lave 1 julegave, som de får med hjem, til at give til en de holder
af.
Til produktionen af julegaver, har vi brug for store sylteglas med låg (f.eks. rødbedeglas, eller
rødkålsglas). Vi har et par ekstra, men giv endelig jeres børn dem med I har.
Vi har stadig lidt udfordringer med skiftetøj og overtøj. Her er en liste over tøj jeres børn har
brug for i SFO:
 Varm flyverdragt/skitøj
 regntøj
 termotøj (til at have under regntøjet)
 termogummistøvler
 vinterstøvler
 vanter - gerne to par
 hue
 halsedisse
 hjemmesko
 skiftetøj: sokker, undertøj, bukser, bluser
Mange julehilsener Mette og Mille

1. - 2. klasse
De fire regnebrødre har gjort deres indtog i undervisningen, de er grundlaget for de fire
regnearter. Bror Gul, Rød, Grøn og Blå. Eleverne har klippet og klistret små bevægelige
billeder med en Købmand og hans varer. I hans butik bliver der talt varer sammen, det er
begyndelsen til Additions regning.
Venlig hilsen Kirsten Claire Elsborg Svendsen

Kære forældre i 3.-4. klasse
Vi regner på livet løs i klassen. Børnene skriver regnehistorier, og øver de 4 regnearter. I
næste uge laver vi juledekorationer, som kan stå på bordene i klassen. Jeg vil derfor bede alle
børnene om at tage et lys og evt. pynt med til det.
God weekend Marit

Kære 5./6. klasse
Denne gang vil jeg blot endnu engang nævne skuespillet om Odysseus. Der er stadigvæk
mange fraværende i klassen, så det er meget spændende hvor godt det kommer til at hænge
sammen. Men der slides med det, og alle vil helt sikkert gøre deres bedste, så det bliver
GODT! Og hver enkelt elev får taget nogle udviklingsskridt.
Vi vil rigtig gerne have godt med publikum også til den sene forestilling kl. 16.30, så find bare
nogen at tage med.

Klassen har denne dag, onsdag den 9. december, fri kl. 13.30 (en time før en ellers!) og skal
møde igen kl 16.00 til omklædning og klargøring. DET ER MEGET VIGTIGT AT MØDETIDEN
OVERHOLDES. De må gerne være på skolen i mellemtiden.
Dagen efter møder de som sædvanligt, men laver en blød start med oprydning og lidt hygge.
Den sidste uge før juleferien er jeg bortrejst og klassen skal have vikar. Det er Trine
Christensen, en erfaren Waldorflærer fra Silkeborg. Der vil være dansk i hovedfag også den
uge.
Venlig hilsen Lisbet Jensen

Kære 9./10. klasse.
Tusind tak for klassens indsats til basaren. Det var dejligt at opleve, hvordan klassen tog
ansvar og løste de opgaver, den havde fået. Tak især til Cecilie Fuglsang, for alt det arbejde
hun havde lagt for at indsamle præmier til amerikansk lotteri. Det var flot.
I denne uge er vi begyndt på en dansk/ skuespilsperiode. For at holde på traditionerne,
bliver der (forhåbentlig) igen julespil. Klassen er selv med i en del af processen med at skrive
replikker. Der er ikke altid lige let at finde de rigtige ord, og nogle gange er det den kreative
muse, m som er forsvundet. Men det er sjovt.
I går havde vi besøg af UU-vejlederen i forbindelse med praktik. Alle elever har fået et skema,
som skal udfyldes, og afleveres i løbet af næste uge. Hust at I også skal skrive under. De har
fået en folder med hjem, hvor det er forklaret.
Som I sikkert er blevet løbende informeret om, er der opstået problemer med hensyn til
brobygning. Efter en del detektivarbejde af Katrine, kunne man se, at vi godt nok havde bedt
om at klassen kommer i brobygning i uge 50, men ifølge den nye lov er det kun for ikke
uddannelsesparate. Det betyder i virkeligheden, at det ikke mere er en ”ret” at komme i
brobygning. Ja fagre nye lovgivning. Men de skal dog stadig i praktik senere.
Ja det er alt for denne gang. Jeg vil ønske alle dejligt blæsevejr og skøn 2. søndag i advent.
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
Onsdag
Fredag
Mandag

9. december
18. december
4. januar

5./6. skuespil, kl. 16:30
Juleafslutning i skoletiden
1. skoledag efter juleferien

