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Michaelsfest i skoletiden

En lille bøn fra SFO’en
Kære forældre
Er der nogen, der ligger inde med:
 Noget træ
 Søm
 Skruer
 Hammer
 Sav
 Knivtang
Som I kunne tænke jer at donere til nogle flittige, arbejdsomme, kreative og ivrige børn og
voksne i SFO’en, så vil vi blive meget glade 
KNUS fra Mette, Mille og Inge
P.S.: De er også velopdragne (Inge)

Kære forældre i BH-kl
En god uge slutter i det dejligste solskin, efter at skiftetøjet flittigt er blevet brugt i
"slagregnen". Vi har lavet stjernebånd, sværd og sunget om Sct. Michael og alle glæder sig til
festen på fredag, der slutter med skuespil i salen sammen med de øvrige elever på skolen.
Tak for et godt forældremøde. Husk indesko til jeres børn og god weekend.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 1./2. klasse
Vi arbejder stadig med de store bogstaver og kommer længere og længere ind i historien om
Kong Mansolin. Det går rigtigt godt med at skrive i dansk hæfterne og der bli’r fremstillet
nogle fantastiske tegninger.
I engelsk arbejder vi stadig på at lære dyrene at kende, og der dukker nye op hver dag �
I næste uge kommer vi til at være en del udendørs så der må de gerne ha’ varmt regntæt tøj
med.
Og på søndag har vi jo vores "kom sammen dag " jeg glæder mig meget til at være sammen
med jer alle.
Varme efterårs hilsner fra Tine

Kære forældre i 3./4. klasse
Vi bygger og bygger. Husene er ved at tage form og de første spær er
ved at komme på plads. Mursten hober sig op og klassen er ved at
ligne en rigtig byggeplads. I denne uge har vi haft god hjælp fra
Susanne. Hun er også blevet involveret i processen. Det har fungeret
rigtig fint. Da Susanne har været med fra begyndelsen af timen, har
det givet klassen muligheden for at spille kanon på fløjte. Det er
gået rigtig fint. Udover byggeriet bliver Mikaelspillet øvet, og i den
kommende uge kommer vi til at bruge lidt mere tid på det.
Skolen viser spillet på fredag i 2. fagtime. Alle er velkommen.
Det er alt for denne gang. Jeg ønsker alle en rigtig god
weekend.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 5./6. klasse
I klassen arbejder vi stadig med regning i hovedfag. Vi finder fællesnævner lægger brøker
sammen og trækker dem fra hinanden. Hver dag er der opgaver på tavlen og hvis man ikke
når dem alle er det lektie til næste dag Så øver vi til
Mickaels spillet som hele skolen opfører fredag før
efterårsferien. Der er en god arbejdsstemning i
klassen, vi arbejder stadig med klassens ro og
orden. Til tider går det rigtig godt.
God weekend med venlig hilsen fra Birgitte Hall

Kære forældre og elever i 7./8. klasse
Danmarkshistoriens mest rodede periode med kongemord og borgerkrige i ét væk – det er
den dramatiske tid, vi har beskæftiget os med. Nemlig tiden fra Svend Estridsen (1047) til
Dronning Margrethe den Første (hun døde 1412). Vi træner det vanskelige kapitel af
skolelivet: Det at tage notater. Det er ikke let, men det er så herligt, når man kan det.
Arbejdshæfterne vokser og bliver smukke og fyldige – de skal afleveres i løbet af den
kommende uge.
I næste uge skal vi beskæftige os med matematikkens
lyksaligheder, kombineret med arbejde med Mikaelspillet.
Vi har i denne uge fået en oplevelse af, hvor mange
steinerskoler der er i verden – og hvor de er henne i verden.
Det sker ved hjælp af nogle postkort, skolen har fået – et
kort pr. skole i hele verden. Og her har vi set det: At
steinerskolerne/waldorfskolerne er verdens mest
udbredte skoleform. Det kan man godt tillade sig at være
en smule stolt over og i hvert fald glad for.
Ca. 10 af eleverne har afleveret deres emner til tomåneders-opgaverne, og de er nu i fuld gang med dem.
Resten aflever emner til deres en-måneds-opgave
efter efterårsferie. Alle opgaverne bliver udstillet
ved basaren.
Vi var for nylig inde i Aalborg for at få et billede af
Middelalderens Aalborg. Vi var nede i
Gråbrødrekloster, i Domkirken og på Historisk Museum.
Det var en god tur med en klasse, der tog fint fat om udfordringen.
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

