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Kl. 17:00 Skuespil v/ 8./9. klasse
Årlig generalforsamling kl. 19.00

NYT : Vi er blevet kontaktet af Symfonien, fordi de stadig har ledige billetter – det
betyder, at man stadig kan nå at bestille billetter til:

Familiekoncert i Symfonien
Pris gennem skolen er 50 kr. pr. pers. Via skolens kontor 9815 7444
Link til Symfoniens hjemmeside:
http://www.aalborgsymfoni.dk/Koncerter/HISTORIEN-OM-MOZART,10-06-2017

Vi minder om skolens generalforsamling, som finder sted på
torsdag d. 27.4. kl. 19.
Til alle:

Skuespil v/ 8./9. klasse torsdag d. 27.4. kl 17.00
Klassen har indøvet stykket ”Den røde hue”. -- Et skuespil om kager, taler, revolution,
grønsager og store ideer. Stykket er skrevet af Hans Peter Rasmussen.
Der kan købes kaffe og kage i pausen.
Alle er hjerteligt velkomne. Venlig hilsen Vita Jessen

Børnehaveklasse/1.klasse
Helene har været syg de sidste par dage, så klassen har haft vikar.
Der er et brev med hjem i tasken.
Venlig hilsen Vita Jessen

Kære forældre i 2./3. klasse
Velkommen tilbage efter ferien. Jeg håber alle har nydt den - på trods af vejret. Ja man skulle
tro at det var efterårsferie. Og så blev vi mødt med snevejr! April er lunefuld Det kan være svært at finde tilbage i rytmen efter en ferie, men vi er ved at være tilbage i den
gamle gænge. Læsebogen er fundet frem, ord og stavelser bliver øvet. I fortællestoffet er vi
blevet introduceret for Metusalem, en meget meget gammel mand. Og vi har mødt Noah. En
ung mand som vil det gode i menneskene. Desværre har han lidt svært ved at finde dem.
Onsdag havde klassen besøg af vores tilsynsførende, Carsten Møller. Da han er en
passioneret biavler, var han så venlig at fortælle børnene om bier. Det var fascinerende at
høre om biernes liv og levned. Og der er blevet tegnet mange bier siden.
Det er alt jeg har for denne gang. Rigtig god weekend til alle.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre og elever i 4./5. klasse
Nu har vi bevæget os over i en regneperiode, så nu arbejdes der videre med de 4 regnearter,
decimaltal, frihåndsgeometri/geometri og brøk. Der vil løbende være praktiske
regneopgaver, der skal løses i skolegården. Hvor børnene skal arbejde med tabeller,
gangestykker, geometriske figurer og areal. I denne uge skal børnene finde radius og
diameter på et cykelhjul. Og selv finde brøker ude i skolegården. F.eks 7 ud af 20 cykler
har cykelkurv på. 7/20 cykler.
Det er vigtigt at børnene har en lineal med i skole.
Med venlig hilsen Marit

Kære 6./7. klasse
Klassen har i denne tid FYSIK i hovedfag. Det er 7. klasses stof, som tager udgangspunkt i det
vi forhåbentlig lærte i 6. klasse. Vi begyndte med at betragte lyd og lys, herunder en del med
spejlinger, og arbejder nu med elektricitet. Fra statisk elektricitet hurtigt over til simpelthen
elektricitet. Hvordan den dannes i sin enkleste form, hvordan den forøges, hvad det gør ved
en magnet osv., indtil vi laver en lille elektromotor. En stor del vil foregå ved, at eleverne selv
laver eksperimenterne.
De første to dage her efter påske har vi haft besøg af skolens tilsynsførende Carsten Møller
Christensen. Udover at se, hvad vi lavede og hvordan havde han inspirerende bemærkninger
og betragtninger.
Venlig hilsen Lisbet

Kære elever og forældre i 8./9. klasse
Der kommer mere om næste uge, når Hans Peter er tilbage på mandag.
Venlig hilsen Vita 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:
Mange hilsener Finn og Katrine

