Ugebrev

2. juni 2017

KALENDER
Lørdag
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag

10. juni
17. juni
18. juni
20. juni
21. juni
9. aug.

Familiekoncert i Symfonien
Sommersol-arbejdsweekend
Sommersol-arbejdsweekend
Sommerfest – kl. 17:00
Sidste skoledag inden sommerferien
1. skoledag efter sommerferien

Vedrørende familiekoncerten lørdag d. 10. juni
De bestilte billetter kommer med jeres børn hjem i næste uge.
Med venlig hilsen Vita Jessen

Sommerfest tirsdag d. 20.juni kl. 17- ca. 19.30
Velkommen til sommerfest
Snart løber årets sidste fest af stablen, hvor elever, forældre og lærere i fællesskab skal runde dette skoleår
af. Tag også gerne bedsteforældre eller andre interesserede med.
I lighed med andre sommerfester er vi landet på løsningen med, at hver familie har en ”madkurv” samt
tallerkner, bestik, glas og drikkevarer (ikke alkohol) med til eget forbrug.
Alle er velkomne – tag også gerne bedsteforældre osv. med.
Mere info kommer senere.
Med venlig hilsen lærerkollegiet.

Kære forældre i BH.-1. klasse
Ugerne går og vi nærmer os hastigt sommerferien. Vi har regning i hovedfag frem til ferien og
i klassen har vi det godt og hyggeligt. I dag kom eleverne fra Hjørring ny Steiner og var
sammen med os i klassen og også i salen, hvor 2. videregående fra Lindvedskolen, skulle
fremvise Nattergalen som eurytmi forestilling. Den årlige sommerfest er d. 20 juni kl. 17.00,
mere om det i næste uge. Klassen og jeg byder velkommen til Linus, som begynder tirsdag i
næste uge. I ønskes alle en god pinse.
Med venlig hilsen Helene

Kære 2./3. klasse
Godt nok er det ved at være længe siden, men jeg vil gerne sige tak for en rigtig hyggelig
majfest. På trods af et stort frafald, kom eleverne flot igennem deres optræden. Tusind tak til
de fremmødte for en skøn dag.
Ellers går dagene, og vi nærmer os ferien. Skoleåret slutter med en danskperiode. Der læses i
rævebogen, laves krydsord, skrives tekst om Abraham og hans historie og andre ting. Vi har
hørt om og malet Sodoma og Gomorras undergang, pakket ind i lyn, torden flammer og
jordskælv. Så ku de lære det, ku de! Altså, det går galt hvis man ikke opfører sig ordentligt
overfor hinanden.
I dag, fredag, får skolen besøg fra Hjørring. De kommer for at se Odenseskolens
overskoleklasse opføre en eurytmiforestilling. Det bliver hyggeligt. Og det er altid en
fornøjelse at se elever lave eurytmi – især når man selv har prøvet. Men også at se hvordan
eleverne bliver i stand til at udtrykke sig kunstnerisk gennem bevægelse, musik og ord.
Ellers er overnatningen i SFO det helt store samtaleemne. Det er tydeligt, at de glæder sig.
Jeg vil minde om sommerfesten, hvor klassen igen skal optræde – denne gang med eurytmi.
Så husk at sætte et kryds i kalenderen d.20. juni.
Ellers vil jeg ønske alle en rigtig god pinse.
Med venlig hilsen
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 4./5. klasse
Vi er inde i en dansk periode, hvor vi arbejder med de gamle kulturperioder, indiske,
persiske, babylonske, egyptiske, græske. Vi reciterer de 250 mest brugte udsagnsord.
Børnene må meget gerne øve udsagnsordene som staveord hjemme. Sideløbende arbejder vi
med læsning og dansk grammatik (finde udsagnsled og grundled i en sætning og sætte
komma, bøjning af navneord og endelserne). I engelsk arbejder klassen med en udgave
af Robin Hood. Børnene læser, oversætter, besvarer spørgsmål og øver gloser. I tysk øves der
udsagnsord i nutid/datid og gloser. Efter sommerferien skal vi arbejde med en tysk
historie. Husk at vi hver onsdag arbejder med staveord. Staveordene er lektie til næste
onsdag. Der skal skrives sætninger med alle staveordene. Børnene skal optræde til
sommerfesten, så det er vigtigt at alle kommer. God pinseferie
Venlig hilsen Marit

Kære forældre og elever i 4./5. klasse
På tirsdag er violin/musik-timen denne dag aflyst. Jeg vil bede om, at alle elever i klassen
møder til musik dagen efter, altså i musiktimen den 6. juni.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

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

