Ugebrev

11. december 2015

Juleafslutning i salen
Kære forældre
Næste fredag d. 18.12 er sidste skoledag før juleferien. Klasselærerne ”juler” med deres
klasser først på dagen, og derefter samles vi i salen, hvor 9./10. klasse vil vise et lille julespil,
som de selv har skrevet. Alle er hjerteligt velkomne til at komme og være med i en lille times
tid. Vi stiler efter at begynde i salen kl. 11.30.
Skolen summer af juleforventning og dejlige juleforberedelser, og man mærker, at juleaften
og juledagene nærmer sig med hastige skridt. Godt, at den spænding, som altid bygger sig op
i løbet af december måned, snart kan blive udløst.
Første mødedag efter ferien er mandag d. 4. januar, hvor vi møder til sædvanlig tid.
SFO en er lukket i juleferien.
Venlig hilsen Vita

Kære forældre i Børnehaveklassen
Vi har i ugens løb arbejdet på små "hemmeligheder", der er stor arbejdsiver og
koncentration, selv her i den "søde" juletid :-). Dagligt opfører børnene et julespil, som de går
de meget op i, rollerne skifter hverdag, de får da mulighed for, både at være Josef, Jomfru
Maria samt det meget eftertragtede æsel og en del andre roller, der hører med i spillet.
I ønskes en god weekend, med venlig hilsen Helene

Kære 1./2. klasse
Sten og fingre bliver brugt til at øve Additions stykker og de første små tabeller øves. Vi lytter
til fortællingen om Maria, Josef og deres lille æsel på vej mod Betlehem. Vores kalenderlys
brænder stille ned og nærmer sig den 24. december. Denne dejlige juledekoration med
kalenderlys har klassen fået af Elisabeth og hendes familie, som vi takker mange gange for
denne gave.
Venlig hilsen Kirsten Claire Elsborg Svendsen

Kære forældre i 3./4. kl.
Hele næste uge vil stå i julens tegn. Vi skal lave julepynt, bage, høre julehistorier og synge
julesange. Nogle små skriftlige opgaver og læsning vil der også blive plads til.
Mandag til morgensang skal klassen gå Luciaoptog.
Venlig hilsen Marit

Kære 5./6. klasse.
Mange tak til jer alle for opbakningen til et græsk skuespil her midt i adventstiden. Det var
dejligt, I mødte op med bedsteforældre, søskende, onkler osv. og var et godt publikum. Jeg
synes, de gjorde det rigtig godt, så det blev et godt punktum på deres arbejde med spillet.
Og ellers bare en velsignet jul til jer og jeres børn.
Venlig hilsen Lisbet

Kære 9./10. klasse.
Først og fremmest vil jeg minde om, at eleverne skal aflevere praktikskema, senes d. 15.
december. Det er meget vigtigt, da Katrine fra UU skal bruge dem. Som eleverne gang på gang
har fået at vide, er skemaet vigtigt i forhold til deres forsikring på praktikstedet.
Ellers er vi i fuld gang med det lille julestykke, som klassen har skrevet i fællesskab. Det
bliver opført til juleafslutningen fredag.
Igen vil jeg gøre opmærksom på, at klassen skal have gæstelærer efter jul og programmet
kommer til at stå på fysik og kemi.
Det var alt for denne gang. Glædelig 3 weekend i advent.
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
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Juleafslutning i skoletiden
1. skoledag efter juleferien

