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15. sept. 2017

KALENDER
Tirsdag

19. sept.

Forældremøde i 1./2. kl. (kl.17-19)

Tirsdag

19. sept.

5./6. kl. i Lønstrup

Kære forældre i BH-klasse
Vi har afsluttet vores høst-periode og har så småt taget fat i det nye der skal ske her i
sensommeren. Vi synger, leger, modellerer og mange andre ting, men det børnene ser frem til, er at
vi skal snitte, hvis børnene selv har en snitte kniv, må de gerne have den med.
I næste uge er jeg på uddannelse tirsdag, onsdag og torsdag. Mette, fra SFOen, er vikar i klassen.
God weekend.
Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 1./2. kl.
Vi er nu godt i gang med danskundervisningen, hvor vi gennemgår de store bogstaver, laver
ord og skriver tekster i hæftet. Jeg fortæller dem eventyret om Kong Mansolin, hvis hjerte er
ved at gå i stå, så han må ha’ fat i nøgleblomsten til at trække det op. Men indtil han får fat i
den, har han brug for en historie til at holde hjertet i gang, og hver dag kommer forskellige
dyr og fortæller, og det er disse historier børnene genfortæller og tegner i klassen.
I tysk øver vi remser om solen og lærer farverne at kende. I håndarbejde arbejder vi på et
fælles projekt – et rundt fingerstrikket gulvtæppe.
Jeg vil lige minde jer om forældremødet på tirsdag den 19. september kl. 17-19. Glæder mig
til at møde jer 
Varme efterårshilsner fra Tine

Kære forældre i 3./4. klasse
Tusind tak for et hyggeligt forældremøde, og ikke mindst tak for dejlig kage. Jeg vil blot sige at
rengøringslisterne er kommet med eleverne hjem, som aftalt. Og de kære mobiltelefoner bliver lagt

i en fin lille kurv, hver morgen. Det var ganske let og uden protester. Der var sågar nogle, som
skulle mindes om at de skulle huske at hente den igen.
Eller har jeg ikke det store at fortælle. Vi skriver stadigvæk og tegner om livet på landet.
Til de elever som ikke var repræsenteret på forældremødet, vil jeg blot meddele, at klassens
gymnastiktime bliver flyttet til mandag, og at de får skolens gymnastiklærer, Rikke Gulev. Det var
meget sødt af eleverne at brokke sig over at de ikke skulle have mig, men det kan være at det
bliver ok, da Rikke er ung, og ”lidt” mere fysisk fit, end jeg er. Så mon ikke det kommer til at gå.
Det er alt for denne gang. Rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre og elever i 5./6. klasse
5./6. kl. startede ugen med Pi som vikar, da jeg var hjemme med influenza.
Vi øver stadig på at være stille, lytte og blive på ens plads.
Vi repeterer brøkregning og er i fuld gang med regneperioden.
Ring gerne angående kørsel til Lønstrup på tirsdag. Jeg glæder mig til at få klassen på besøg.
Klassen møder til sædvanlig tid på skolen. De kører fra Lønstrup kl. 13:30 og er tilbage på skolen
ca. kl. 14:30.
Husk madpakke.
Med venlig hilsen – Birgitte Hall

Kære forældre og elever i 7/8 klasse
I dag fredag runder vi vores geografiperiode af. Sidste kapitel i denne omgang har været jordens
skabelse fra støv til kugle, kontinenternes skabelse som Pangæa, kontinenternes forskydning og
dermed bjergenes skabelse og jordskælv og vulkanudbrud.
Arbejdshæfterne til denne periode afleveres mandag, tirsdag eller onsdag. I den kommende periode
forbereder vi bl. a. Mikaelspillet, der finder sted fredag op til efterårsferien.
Den 27. september kommer John Dyrnesli fra UU – I mødte ham ved forældremødet – og taler
med klassen.
Eleverne får i dag et brev med hjem vedr. bl.a. konfirmationsforberedelse.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 9./10. klasse
Klassen er godt i gang med geometri med Susanne Rasmussen.
I går var John Dyrnesli – UU-vejleder – på besøg i klassen. Han har taget fat på den kollektive
vejledning, og vi har udover i går aftalt et par dage mere i løbet af efteråret.
På mandag om en uge tager vi jo på landbrugstur til Thorshøjgård ved
Dronningmølle(Helsingør). Carsten (Lunas far) har lovet at tage med. Vi glæder os til at
komme på tur med de unge.
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

