Ugebrev

20. maj 2016

Majfest i morgen, lørdag den 21. maj, kl. 10:00 til ca. 13:00
Vi byder velkommen til majfesten i morgen lørdag. Medbring ”madkurv” til egen familie,
samt tallerkner, bestik, glas m.v. Eventuelt tæpper til udendørs brug.
Der kan købes kaffe og kage.
Ved dette års majfest, vil skolens kulturforening stå for lidt hygge på legepladsen og
boldbanen efter klassernes optræden, samt dans om majstangen i salen.
Der vil blive mulighed for at lave snobrød, konkurrere i kartoffelvæddeløb, støvlekast og
sækkeløb samt ønskebrønd - og flødebollemaskinen bliver også støvet af til dagen.
7./8. klasse står ligeledes for nogle aktiviteter og 5./6. klasse sælger popcorn og tilbyder
ansigtsmaling.
Alle aktiviteter vil koste et lille beløb – og der vil være præmier til alle.
Vi glæder os til at se mange glade børn og voksne denne dag.
På vegne af Kulturforeningen
Agnete S Hansen (Kasserer)

Vedrørende skolesommerferien:
Kære forældre.
Iflg. skolens årskalender, som blev delt ud lige efter sommerferien 2015, begynder sommerferien i år
torsdag d. 23. juni – dvs. at sidste skoledag er onsdag d. 22. juni. Første skoledag efter ferien er
onsdag d. 10. august 2016, hvor eleverne skal møde kl. 09:00.

Vedr. SFO i sommerferien:
SFO’en er åben torsdag den 23. til og med fredag den 30. juni fra 7.00-16.30. Derefter holder SFO’en
sommerferie (hele juli måned).
Fra mandag d. 1 august og frem til første skoledag (onsdag 10. august) efter ferien, er der igen åbent
i SFO’en i tidsrummet 7.00-16.30.
Det vil være muligt at skrive sig på et opslag i SFO’en - Spørg venligst personalet.
I juli måned afholder personalet deres sommerferie.
Der gøres opmærksom på, at der er en merbetaling på 70 kr. pr. dag pr barn, da den årlige betaling
kun er beregnet på skoleårets åbningstid.
Tilmelding med angivelse af pasningsbehov skal ske til SFO’ens personale. (Skema til afkrydsning af
pasningsbehov udleveres af personalet i SFO’en).

Sommersol – arbejdsweekend.
Kære forældre
Weekenden d. 18. og 19. juni er der, hvor vi i fællesskab gør skolen klar til næste år.
Der skal ryddes op og ryddes ud – skures og skrubbes – og sikkert også smøres maling på
hist og her. Derudover pleje af de udendørs arealer.
Der kommer yderligere besked senere.

Kære1./2. klasse
Endnu en uge er forsvundet – hvorhen ved jeg ikke – men den har været kort. Jeg håber alle
har haft en god pinse.
Klassen øver optræden – det med at tingene skal foregå på samme tid er ikke altid det
nemmeste, men vi prøver! Historien fortsætter med dragen som vil spise prinsessen til
frokost, den skeløjede skrædder med det fedtede hår, som blev halshugget fordi han snød
kongen og den store helt, som reddede prinsessen fra dragen, men som til gengæld blev slugt
af havfruen. Men nu er prinsessen også forsvundet! Ja, det lyder måske lidt forvirrende, men
det er en ren gyser.
Klassen glæder sig til lørdag, hvor den står på hygge. Vi begynder i salen kl. 10.00 hvor der er
optræden med bl.a. folkedans og majstang. Efterfølgende vil der være forskellige former for
underholdning. Der er også sørget for underholdning for de voksne: kaffe og te. Så er det blot
at håbe på godt vejr. Vi ses og jeg glæde mig.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 3./4. kl.
I den næste tid bevæger vi os ind i dyrenes rige. Zoologien er en del af undervisningsplanen
på dette alderstrin. Vi gennemgår en del dyrearter, hvor egenarten i forhold til mennesket
fremtræder. Og hvordan dyrenes levevis er tilpasset deres miljø. Børnene hører om
menneskeskikkelsen i grundtræk. Hovedet tænker og sanser. Armene og hænderne bruger vi
som redskaber til forskellige ting fx skrive, strikke m.m. Maven fordøjer maden, nærer og
styrker kroppen osv.
Sommerfuglen
Så mærkeligt at tænke på
at jeg var larve, styg og grå,
men se hvad tiden bringer!
Nu alt er let og nydeligt
og jeg kan mærke tydeligtJeg er en blomst med vinger.
Krabben
At leve i havet er godt og sundt
for den som kan svømme og
fare rundt.
Men den som må vralte på
bunden
får lyst til at kravle på land
og spørge den klogeste mand:
Hvorfor blev jeg krabbe i
grunden?

Hvepsen
I stribet badedragt
og blind af af dødsforagt
den flyver med sit spyd
midt i sin egen lyd.
Et ondt og giftigt stik.
Et hæftigt øjeblik
af saligt raseri.
Og så er alt forbi.

Disse digte reciterer vi. I denne periode arbejder vi sideløbende med dansk.
Husk at der er majfest i morgen, og at børnene skal optræde med et lille skuespil.
Venlig hilsen Marit

Kære 5./6. klasse
Efter at have beskæftiget os med LYD i en uges tid, er vi nu gået over til LYS. For at sætte det i
perspektiv, begyndte vi med MØRKE. (så mørkt vi nu kunne få klasseværelset, og selvom det
ikke blev helt fuldstændig mørkt, havde vi en fin oplevelse. De næste dage vil vi lære det
nærmere at kende, alt det der vi godt kender men ikke rigtig lægger mærke i det daglige.
Vi glæder os til Majfesten lørdag. Vi begynder i salen med elevoptræden, hvor klassen
bidrager med lidt forskelligt. Derefter har de opgaver med ansigtsmaling og salg af popcorn.
Husk madkurven!
Vel mødt.
Venlig hilsen Lisbet

Kære 9./10.- klasse
Dagene går og vores matematiske viden ekspanderer – (til eksempel er vi i øjeblikket i gang
med at løse to ligninger med to ubekendte og bevæger os snart over i tre ligninger med tre
ubekendte)
Timerne flyder lidt ud og ind imellem hinanden, men vi har stadigvæk dansk i et par fagtimer
om ugen. Hovedfag begynder så småt at gå fra matematik til Litteratur- og kunsthistorie, så vi
er klar til at tage på kunst-tur når den tid kommer – og det er jo lige om lidt!!!
Lige en gang mere, for prins Knud…
Afgang fra Aalborg mandag d. 6/6 kl. 09.07 – vi mødes 08.40 på banegården
Ankomst til Aalborg torsdag d. 9/6 kl. 20.50 (sikkert noget senere pga. sporarbejde!!!)
Jeg vil selvfølgelig holde jer informerede, om alle former for opdateringer eller ændringer i
forbindelse med rejsen, men jeg er stadigvæk i gang med at finpudse de sidste detaljer.
Så er det jo i morgen, skolens majfest afholdes, en hyggelig tradition med optræden, dans om
majstang og skønt samvær, konkurrencer og underholdning bagefter, så jeg håber at se så
mange som muligt af jer her. Husk at medbringe mad og drikkevarer samt service til eget
forbrug. Så finder vi ud daf at spise sammen – HVOR vi spiser, bestemmer vejret.
Dagen begynder kl. 10.00 med optræden i salen.
Vel mødt – og god weekend
Venlig hilsen Agnete

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
Lørdag
Søndag
Onsdag

21. maj
18. juni
19. juni
10. august

Majfest – kl. 10:00 til ca. 13:00
Sommersol – arbejds-weekend
Sommersol - arbejds-weekend
1. skoledag efter sommerferien – kl. 09:00

