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Michaelsfest i skoletiden
Skolefotografering

Skole-Fotografering – fredag den 3. november
Kære forældre
Eleverne har fået udleveret tilmeldingsblanket til fotografering.
Husk, at eleverne skal medbringe den udfyldte og underskrevne tilmeldingsseddel,
inden fotografering kan finde sted.
Med venlig hilsen
Kontoret

Kære forældre i BH-kl
Nu er efterårsferien lige om hjørnet, men først skal vi feste. Den sidste tid i klassen er gået med
forberedelser til Mikaelsfesten, alle er færdige med deres sværd, stjernebånd, bagværk m.m. I
klassen i dag vil der være modsprøver, sang og sanglege omkring krystalbjerget og sluttelig bliver
alle slået til Mikaelsridder. Vi spiser og går derefter i salen, hvor klassen er en del af et skuespil,
sammen med de øvrige elever på skolen. I og jeres børn ønskes en rigtig god efterårsferie.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 3./4. klasse
Vi bygger stadigvæk. Det er ved at ligne et offentligt byggeprojekt, hvor tidsfristen er blevet
overskredet. Så desværre når vi ikke at blive færdige før ferien. Ellers har vi brugt vores tid på at
øve skuespillet, og vi havde en god generalprøve i dag torsdag, så nu er vi klar til at bekæmpe

dragen, sammen med resten af skolen.
Jeg har ikke mere at fortælle, så jeg vil blot ønske alle en rigtig god og velfortjent ferie.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 5./6. klasse
Ugen sluttede med Mikaelsfesten, hvor hele skolen var samlet i salen. Vi har reciteret og sunget i
klassen de seneste uger, så klassen var klar med deres indslag i skolens fælles optræden. Det var en
dejlig oplevelse. I klassen er der nu, for det meste, en god arbejdsro. Klassen har stadig et stort
arbejde at gøre med deres/vores indbyrdes forhold og respekt. Efter ferien indkalder jeg til et
forældremøde, hvor jeg håber, at vi i samarbejde kan støtte op om børnene 
Med ønskes om en god efterårsferie
Birgitte Hall

Kære forældre og elever i 7./8. klasse
Vi blev færdige med historien i denne omgang, og i den forløbne uge har vi knoklet løs
medmatematik – x-erne har det med at gøre overblikket over et regnestykke meget sværere, men
det skal nok gå. Vi er kommet langt i disse fem dage.
I dag fredag handler skoledagen om at få afleveret arbejdshæfterne til historieperioden – sidste dag
i dag – og at gøre klar til Mikaelspillet, der spilles i dag. Annastazia er prinsesse, William er
Ridder Georg, Lærke, Cecile, Matti, Serena og Camilla er engle, og de andre er fruer og riddere.
Der er mange små detaljer at få rettet ind.
Efterårsferien begynder i dag kl. 12:30 – og så glæder jeg mig til at se klassen igen næste mandag
til sædvanlig tid.
Med venlig hilsen - Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 9./10. klasse
Nu er 3 lidt alternative skoleuger afsluttet, og hverdagen banker på mandag efter
efterårsferien, hvor klassens første eksterne underviser kommer og giver
periodeundervisning frem til jul. Først matematik og derefter kemi.(Omvendt af det, der står
på periodeskemaet) Læreren hedder Ulf Ingwersen, og han kommer herop helt nede fra de
tyske alper, hvor han bor med sin kone. Han har undervist på en del steinerskoler rundt om i
Danmark og Tyskland og er noget af en kapacitet. (Han taler dansk )
Ulf skal bo i skolens gæsterum i perioden.
I ugens løb har klassen besøgt Nordjyske Stiftstidende og Kunsten – begge steder har vi fået
rundvisning – gratis på avisen og betalt på museet.
Vi så i dag noget af en dokumentarfilm fra den biodynamiske gård, vi besøgte. Hvis nogen af
jer gerne vil se den, kan den lånes.
Ellers deltog eleverne som drage i Mikaelsskuespillet i dag. Flot præstation.
Nu er der ferie – og det er sikkert tiltrængt ovenpå de mange oplevelser.
Jeg glæder mig til at se jer tilbage efter ferien.
Med 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

