Ugebrev

1. sept. 2017

KALENDER
Tirsdag

5. sept.

Høstfest kl. 17 – ca. 19.30

Tirsdag

12. sept.

Forældremøde i 3./4. kl. (kl. 19:00)

Torsdag

14. sept.

Forældremøde i SFO’en (kl. 17-18)

Tirsdag

19. sept.

Forældremøde i 1./2. kl.

Velkommen til ”Høstfest” på tirsdag d. 5.9.2017 kl 17.00

Kære alle forældre
På tirsdag står det meste af dagen i høstens tegn. Vi har fået fat i et par halmballer, som skal
forvandles til høstkranse, stråmænd og – koner, og i det hele taget give lidt høststemning.
Der skal dækkes borde og pyntes fint - både på bordene og i salen.

Tirsdag i skoletiden:
Høstbordet skal gøres parat.
Indmarchen øves.
Børnehaveklassen kærner smør
1./2. klasse bager brød.
5./6. klasse arbejder med halmen mv.
7./8. klasse koger høstsuppe.
9./10. klasse har almindeligt hovedfag og derefter stiller de borde og stole op og pynter
salen.
Med hensyn til råvarer og pynt vil vi spørge, om I forældre vil bidrage med:
*blomster – og måske også lidt hyben, rønnebær, lyng osv.
Årstidens frugt samt porrer, løg, gulerødder, forskellige rodfrugter mv. til høstsuppen
Også gerne årstidens frugter.
Alt vil blive modtaget med taknemmelighed mandag eller tirsdag morgen og forvandles så til
dejlig suppe og masser af høststemning i løbet af dagen 
Vel mødt -- Venlig hilsen lærerkollegiet
PS – Hvis I ikke allerede har modtaget invitationen, så ligger den nok i skoletaskerne 

Vedrørende Fripladsansøgning
Alle børn har fået en Fripladsansøgning med hjem i skoletasken (Ellers kontakt os og få en
ny).
Hvert år udmeldes et beløb fra staten (Fordelingssekretariatet) til de frie skoler, som
forældrene kan søge om at få del i. Det drejer sig om et økonomisk tilskud til betaling af
skolepenge og SFO og altså ikke om en friplads.
Kommentarer til udfyldelse af skemaet:
 Kun biologiske/adoptivforældre skal skrives på ansøgningen.
 Har en elev halvsøskende, skal der udfyldes en ansøgning for hver elev.
 Det er forældrenes adresse, børnenes adresse, forældrenes civilstand, samt antal
søskende pr. 05.09.2017, der bliver lagt til grund for beregningen af
fripladstilskuddet hos Fordelingssekretariatet.
 Hvis forældrene er gift med hinanden og/eller har fælles folkeregisteradresse skal
begge forældre udfylde og underskrive ansøgningsskemaet.
 Hvis forældrene er skilt, separeret, eller ikke gift med hinanden og ikke har fælles
folkeregisteradresse, skal ansøgningsskemaet kun udfyldes og underskrives af:
o Den af forældrene, der har den fulde forældremyndighed eller
o Den af forældrene på hvis adresse, eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis

forældrene har fælles forældremyndighed.
Ring endelig og få en nærmere snak, hvis der er behov for det. (tlf.: 98 15 74 44).
OBS: Bedes afleveret til skolens kontor senest, torsdag, den 7. september 2017.

Morgenfruen:
Børnehaven har i denne uge arbejdet med høsttema. Vi har sunget høstsange, vi har bundet
høstkrans og vi har malet mel i den store stenkværn. Mandag bager vi høstbrød og på tirsdag
d. 5/9 holder vi en lille høstfest om formiddagen i børnehaven. Der skal vi bruge nogle friske
grøntsager og frugter, til et høstbord. Så hvert barn skal medbringe grøntsager eller frugt til
bordet. (På tirsdag kommer der billeder af det hele på facebook).
Torsdag d. 14/9 kl 17-18 er der forældremøde i morgenfruen. I har fået en invitation med
hjem med børnene i sidste uge.. Invitationen er også vedhæftet dette ugebrev.
Med venlig hilsen Mille og Inge

Kære forældre i BH-kl.
En dejlig uge går mod sin slutning. Vi har bagt høstbrød, leget ude og arbejdet i klassen. På
tirsdag er der høstfest i klassen og senere på dagen kl 17.00 i salen, denne fest er fælles med
de øvrige elever og deres forældre, (se andet sted i ugebrevet). Det vil være dejligt, hvis
børnene medbringer nogle grøntsager og/eller frugt. (Gerne mandag) til vores fælles
høstfest.
Venlig hilsen - Helene Jacobsen

Kære forældre i 3./4. klasse
Så lakker det mod enden på regneperioden. Vi har laver decimeter om til centimeter og
omvendt og omvendt, været dovne og lært forkortelser. Nu er det tid til at putte det nye væk
og lade det hvile til næste gang regning står på skemaet.
Ellers er vi kommet godt i gang med at øve replikkerne til Mikaelsspillet, hvor klassen har en
af hovedrollerne. Men hold op hvor skal vi sige meget!
På tirsdag holder skolen høstfest – så skal det fejres at kornet er kommet i hus. Vi mødes alle
i salen, som gerne skulle være pyntet op og maden skal nydes i godt selvskab. Vores klasse
skal hjælpe med pynten. For at der igen i år skal være høstsuppe på bordet, vil vi gerne at
eleverne medbringer lidt grøntsager på mandag. Gulerødder, kål, kartofler mm. Alt er
velkomment.
Til slut vil jeg minde om forældremødet tirsdag d. 12. september kl. 19.00.
Det er alt for denne gang. Rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre og elever i 5./6. klasse
Tak for et meget, meget rart forældremøde. Nu er der jo høstfest, og helt i traditionens ånd
bruger vi dagen på forberedelser. Vi vil gerne have så mange grønsager og som muligt til
forskellige ting. På tirsdag har alle klasser fri klokken 12:30 for at være på skolen igen
klokken 17. Derfor møder begge violinhold til violintimen på fredag i stedet. Husk at få deres
violiner ud på skolen, som sagt på forældremødet. Om mandagen har vi fortsat folkedans,
hvor vi både lærer at danse trinene og også og ikke mindst at gøre det samtidig.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 7/8 klasse
Vi gør nu færdigt med den geografiperiode, vi har haft sammen med 9/10 klasse. Vi har
beskæftiget os intensivt med Asien. 7/8 og jeg tager lige en uge mere med geografi for at tale
om kontinentalforskydningen og bjergenes opståen.
Vi har i musiktimerne talt om Mozart, og som en festlig afslutning på denne fællesperiode ser
vi i dag i ”salsbiografen” filmen ”Amadeus” om Mozart og hans musik.
Alle 7-klasser skal i denne tid til skolesygeplejersken – de resterende tider kommer i løbet af
nogle dage. 8-klasserne skal også derhen, om end i 3-mands-hold.
På fredag skal 8-klasserne på Teknisk Skole sammen med Vita – nærmere besked følger. 7klasserne har timer på skolen som sædvanligt.
På tirsdag skal vi til høstfesten lave en masse suppe. Derfor vil det være skønt at få en masse
suppe-indhold – hvad I nu har hjemme at give. Vi laver grønsagssuppe, kyllingesuppe, russisk
fiskesuppe (mums) og måske andet. Bl.a. vil det være dejligt med tomater, løg og
peberfrugter.
Rejsedatoerne for klasserejsen ligger fast. Vi har huset fra den 20. Maj til den 27. Maj. Jeg
forsøger at få billetter til nattoget, så vi rejser den 19. Maj. Hjemkomsten ligger ikke fast, da
jeg må se på det ”med jernbanens øjne” – og den får først den nye køreplan i begyndelsen af
oktober.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 9./10. klasse
Skoleåret er i fuld gang med hovedfag i salen sammen med 7/8 klasse. Faget er geografi og
emnet er Asien. Der er to uger tilbage af perioden, hvorefter de skal aflevere deres
arbejdshæfter. I de ugentlige dansktimer har de om mandagen de tekniske sider af faget –
grammatik, stavning, referatteknik osv. – og om fredagen er det dansk og international
litteraturhistorie, begyndende med folkeviser og ridderromaner og så ellers fremad. Vi
kommer undervejs til at læse en eller to romaner.
Med venlig hilsen - Hans Peter Rasmussen
Tak for et fint forældremøde – det var skønt at hilse på jer.
Vi har jo en aftale om, at I kontakter mig senest søndag med hensyn til turene til henholdsvis
Thorshøjgård og til Stöten. Facebookgruppen kan gerne benyttes – den er opdateret 
God weekend – Venlig hilsen Vita

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

