Ugebrev

8. sept. 2017

KALENDER
Tirsdag

12. sept.

Forældremøde i 3./4. kl. (kl. 19:00)

Torsdag

14. sept.

Forældremøde i Morgenfruen (kl. 17-18)

Tirsdag

19. sept.

Forældremøde i 1./2. kl.

Fripladstilskud
Husk at få udfyldt/indsendt ansøgning om fripladstilskud.
Sidste frist var i går. Men det kan stadig nås.
Med venlig hilsen Kontoret

Tusind tak for en fin høstfest
Tirsdag var en rigtig aktiv dag med mange forberedelser til høstfesten. Eleverne arbejdede
flittigt med at koge suppe, kærne smør, kværne korn til mel, bage, binde små og større
høstkranse, udstoppe høstkællingen, lave stråmænd og koner, pynte op i salen, dække borde
osv. osv.
Til festen var vi ca. 150 mennesker, som havde et par dejlige timer sammen. Vejret artede sig,
og gav mulighed for, at der også blev leget udenfor.
For at give lidt stemning, var der anbragt nogle halmballer i bedste Morten Korch stil
udenfor, men ”nogen” fandt på, at slæbe dem ud på græsset og lave halmfest – det blev så
sjovt 
Tak for al den lækre mad – det var et overdådigt høstbord.
Venlig hilsen lærerne

Kære forældre i BH-klasse
Vi har haft nogle travle dage med forberedelser til høstfesten, den sidste dag blev der kærnet
smør, børnene synes det var hårdt arbejde og mente der skulle en pause til, så vi havde et par
sanglege imellem, at vi kærnede. Dagen efter festen var de alle noget stille, det meste af
dagen gik med at forme i bivoks og spise madpakker :-) I ønskes en god weekend.
Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 1./2. kl.
Så er det blevet efterår, og det er vigtigt, at alle har tøj på til årstiden. Tak til alle for en dejlig
høstfest. Vi havde denne dag travlt med forberedelser til festen – vi bagte brød – af det mel,
som klassen selv havde tærsket og malet, og vi pyntede høstkranse, som vi også selv havde
lavet.
I de sidste 3 uger har vi haft regneperiode, hvor vi har stiftet bekendtskab med de 4
regnebrødre. De næste 3 uger har vi dansk.
Derudover er vi gået i gang med at øve til Michaelsspillet, og børnene er blevet introduceret
til deres fløjte, hvor bare det at sætte fingrene rigtigt kan volde store udfordringer. Vi øver
stadig meget det at holde ro i klassen, og at blive gode til både at lytte og til at vente på
hinanden. Tirsdag den 19. september holder jeg forældremøde i klassen fra kl. 17-19, jeg
håber at alle kan komme.
Børnene har i dag fået årskalender samt adresseliste med hjem, - så kig i tasken. De
regnestykker nogle af dem har med hjem er IKKE lektier kun til fornøjelse .
God weekend til alle.
Bedste hilsner fra Tine

Kære forældre i 3./4. klasse
Tusind tak for det store fremmøde til høstfesten. Håber I nød festen, lige så meget som jeg.
Og jeg tror også børnene havde en hyggelig dag de havde i hvert ifald stor glæde af halmen.
Det leder mig over til at vi nu er begyndt på en danskperiode, hvor vi skal høre om de gamle
håndværk og vi er begyndt med bonden. Vi kommer ind på bindingsværkshuse, kornsorter,
maden, - en beskrivelse af hans dagligdag. Det er lidt svært at forestille sig at alle de
elektriske hjælpemidler ikke fandtes dengang. Hvad lavede de så, når der ikke var tv eller pc?
Men det var nu lidt fedt at man ikke gik så meget i skole. Men måske er skolegang bedre, end
at blive sendt ud for at tjene.
Ellers vil jeg blot minde om forældremødet tirsdag kl. 19.00. samt gøre opmærksom på
kalenderen og telefonbogen som er kommet med eleverne hjem.
Rigtig god weekend til alle
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre og elever i 5./6. klasse
I 5./6. kl. er vi ved at være færdige med det gamle Ægypten. Klassen arbejder fordybet med at
tegne og skrive, det er herligt.
I næste uge skal vi i gang med regning, husk blyant og viskelæder i tasken..
Vi glæder os til at klassen kommer på besøg i Lønstrup. Det er tirsdag, den 19. september.
Der er brug for forældrekørsel begge veje. Ring gerne til mig på tlf.: 9896-0763, hvis I har
mulighed for at køre.
Med venlig hilsen – Birgitte Hall

Kære forældre og elever i 5./6. klasse
På grund af en pludseligt opstået situation er jeg blevet nødt til at tage med en del af 7/8
klasse på besøg på Teknisk Skole i dag, fredag. Derfor har vi måttet aflyse musik/violintimen
med klassen i dag, og de har således fri kl. 12:30. De fik det at vide i går i eurytmitimen. I
næste uge er timerne som normalt tirsdag og fredag.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 7/8 klasse
Efter en vellykket suppeproduktion til høstfesten og en ligeledes vellykket fest er vi nu
tilbage i geografiens verden, hvor det handler om jordens ældste historie.
I dag fredag er jeg med 8. Klasse på Teknisk Skole, og 7. klasse har vikar i mine timer.
Vores vært nede i Tyskland har lavet en fejl. Derfor er rejsedagene for klasserejsen ændret.
Vi tager af sted den 24. maj - tidspunktet får vi først kort før rejsen – og kommer hjem om
natten den 1 til 2 juni.
Den 27. september kommer John Dyrnesli fra UU – I mødte ham ved forældremødet – og
taler med klassen.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 9./10. klasse
Klassen har pt. geometri med Susanne Rasmussen. Vi vil forsøge at bringe nogle eksempler
her i ugebrevet på et senere tidspunkt. Det er ved at være avanceret geometri, og der
arbejdes koncentreret.
Eleverne fik i går brev med hjem med detaljer om landbrugsturen, som jo begynder
umiddelbart efter praktikugen i uge 39.
Der er aftalt et par tidspunkter til kollektiv UU-vejledning for eleverne i løbet af efteråret –
nærmere om dette på et senere tidspunkt
Med venlig hilsen – Vita Jessen

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

