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KALENDER
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Onsdag

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

Majfest – kl. 10-13.(Skoledag)
Familiekoncert i Symfonien
Sommersol-arbejdsweekend
Sommersol-arbejdsweekend
Sidste skoledag inden sommerferien
1. skoledag efter sommerferien

Vi byder hjerteligt velkommen til ”Majfest” i morgen, lørdag, den
20. maj kl. 10 til ca. 13.
Vi begynder i salen med elevoptræden til omkring 10.45. Derefter er der dans om
majstangen – udenfor er der bagefter bl.a. Ønskebrønd, Flødebollekastemaskine, Dåsekast,
Stangtennis, Ringspil etc….. Det koster lidt at prøve nogle af aktiviteterne.
Til frokost er der ”Ta’ selv bord” - hvortil vi gerne vil bede om, at alle bringer en ret svarende
til ca. det antal personer, man kommer. (Husk tallerkner, bestik, glas og kopper til eget brug)
6./7. vil igen i år stå for fantastisk ansigtsmaling og salg af lune popcorn.
Der kan også købes kaffe og kage
Venlig hilsen lærerkollegiet

Til alle: Årets ”Sommersol” arbejdsweekend
-er (som anført i skolekalenderen): Lørdag d. 17. og søndag d. 18. juni.
Sæt endelig et stort kryds i kalenderen, da vi har brug for, at alle støtter godt op om dette
vigtige arbejde.
OBS: Tilmeldinger kommer ud omkring 1. juni.
Venlig hilsen på vegne af bestyrelsen
Vita Jessen

Kære 2/3 klasse.
Vi ses til majfesten i morgen.
Med venlig hilsen
Lone Yde Jensen

Kære forældre i 4/5 kl.
Vi har i denne uge arbejdet med dansk. Tillægsord/ endelserne og øvet sætninger med
komma. Vi vil indtil sommerferien sætte ekstra fokus på læsning, og vi læser derfor hver dag.
Den nye periode har emnet de gamle kultur perioder. Men mere om det i næste uge. Håber at
se mange i morgen til majfest. Børnene skal optræde med et vers der handler om Danmark.
Venlig hilsen Marit
Lige et par billeder fra Sydtyskland, hvor elever fra 8./9. klasse for tiden er på
klasserejse. Det forlyder, at de har det rigtig godt 

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

