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13. nov.

Skolefotografering
Forældremøde i 5./6. kl.

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

Ekstra skolesekretær
Som nogen af jer sikkert har opdaget, (hvis I har ringet til skolen på en tirsdag), så har vi fået
en ekstra hjælp på kontoret, nemlig Marlene Brønnum, som skal varetage forskellige
opgaver, samt være sekretær for vores børnehave, Morgenfruen.
Vi er meget glade for Marlene og ser frem til et godt samarbejde. Marlenes timetal vil stige i
takt med, at børnehaven vokser. Pt. er det kun en enkelt dag om ugen.
Venlig hilsen Vita

Gæstelærer
Vi har den store glæde og fornøjelse at byde velkommen til lærer, Ulf Ingwersen, som i
perioden frem til jul har sagt ja til at undervise i matematik og naturfag i vores 9./10. klasse.
Efter et mangeårigt virke som steinerlærer ved flere skoler i både Danmark og Tyskland er
han nu bosiddende i Tyskland.
Vi ser meget frem til samarbejdet og ønsker Ulf en god tid her på skolen.
Venlig hilsen Vita

Kære forældre i Børnehaven, i BH-klassen og i 1.-2. Klasse
I inviteres sammen med jeres børn til lanternefest på Egholm mandag den 13. november. Børnene
har lavet lanterner og glæder sig til at lyse i mørket og synge for Morten vægter. Vi har sunget
lanterne sange og hørt fortællinger om Morten. I kan tage færgen kl 17.00, fra Egholm færgevej,
når I kommer til øen, skal I følge de små lanterner, de viser vej, hen til hvor vi alle mødes. Der
bliver fortalt et eventyr og vi går derefter ud i mørket med vores lanterner, hvor vi håber på at
møde Morten vægter. Børnene er spændt på, om han har sol, måne og stjernekager med.
Arrangementet varer ca. 1 time, husk tændstikker, varmt tøj og gummistøvler.
Venlig hilsen Mille, Tine og Helene

Kære forældre i BH-kl
Ugen efter ferien er gået godt, dog med rigeligt regnvejr, så det vil være dejligt med lidt ekstra
skiftetøj til jeres børn. Vi forbereder lanterner, til lanternefesten på Egholm, som er omtalt andet
sted i ugebrevet. Stemningen i klassen er god og hyggelig.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 1./2. kl.
Så gik den første temmelig regnfulde uge efter efterårsferien. Alle var glade for at se hinanden igen
efter ferien.
Vi er i denne uge gået i gang med en regneperiode i hovedfag, hvor vi hopper, tramper og klapper
tabeller. Vi har også tegnet 7 og 8 stjerner og set, hvordan klassen kan lave en 10 takket stjerne ved
hjælp af 3 tabellen og et garnnøgle.
I dag har vi nydt ugens eneste solskinsdag og været udenfor og finde tabeller i lygtepælene og
tegnet med kridt.
I næste uge skal vi lave lanterner, så har I nogle tomme syltetøjsglas derhjemme, må I meget gerne
sende dem med jeres børn i skole på mandag 
God week-end til alle.
Tine

Kære forældre i 3./4. klasse
Velkommen tilbage fra ferien – håber alle har nydt den.
Vi bygger stadigvæk. Men som jeg skrev før ferien, er det akkurat ligesom statens
anlægningsarbejder. Det tager dobbelt så lang tid som projekteret, men modsat staten holder vi
vores budget. Men spøg til side. Nu er vi ved at se enden på projektet, så jeg har besluttet at vi
begynder på en regneperiode i hovedfag, og så bruger vi de andre timer på byggeriet. Jeg tror det
er en god ide at få lidt form på dagene igen. Men jeg må rose klassen; de har virkelig taget godt
imod opgaven og nu hvor stråtagene er ved at komme på plads, arbejdes der ekstra hårdt, for at
blive færdig. Og takket være Susanne, som har været en trofast hjælp og Lars som redningsmand,
når spær, smig og søm driller, har det været en produktiv uge.

Men vi laver dog andet end mursten. Hver dag har vi holdt fast i læsningen, fløjten,
farveblyanterne og vi har også nået at lave en arbejdsdagbog.
Jeg vil lige minde om at fotografen kommer fredag, så husk at aflevere sedlen, som eleverne har
fået med hjem. Men der er stadigvæk tid til at sætte håret.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 5./6. klasse
Vi er i denne uge startet op med Nordens geografi. Vi har hørt om Norge om bl.a. elve, fosser og
fjelde.
Der er blevet tegnet og skrevet i periodehæftet. Klassen arbejder koncentreret om opgaven.
Det er en aktiv klasse, vi har også hjulpet Lars med at rydde op i den gamle skolehave. Det var et
fint lille arbejde, hvor der var brug for kræfter og samarbejdsevner. Klassen har fået en indbydelse
i tasken til forældremøde d. 13. november, håber vi ses.
Desuden en varm velkomst til Naja, som er begyndt i klassen i mandags.
Med venlig hilsen - Birgitte Hall

Kære forældre og elever i 7./8. klasse
Efter den lille ferie er vi nu i gang med biologien – læren om livet. Vi begyndte med at definere
biologi – geologi er læren om jorden og dens materialer, botanikken handler om planter, zoologien
om dyrene – og tilbage som det, der er mest interessant for os, er så mennesket og dets kropslige
funktioner – og det, der får kroppen til at gøre noget. Vi har talt om blodet og dets funktioner, har
taget fat om leveren og dens mere end 500 funktioner, og så tager vi fat i et par af de andre
organer, før vi går til noget af det, der får os til at bruge vores krop, som vi gør, nemlig
temperamenterne.
I maletimerne – og en enkelt tysktime eller så – laver klassen geometriske lanterner, der blandt
andet skal bruges ved Åben Skole-dagen den kommende torsdag. Sig i øvrigt videre til dem i jeres
bekendtskabskreds, der vil benytte denne lejlighed til at se og hør om skolen.
Med venlig hilsen - Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 9./10. klasse
Her efter efterårsferien står der matematik med Ulf Ingwersen på skemaet. Derefter kemi.
Blokfag på mandage og tirsdage er i denne periode teknisk tegning og derefter kemiøvelser.
Tirsdag morgen d. 7. november skal vi i Gigantium til Study Aalborg. I hører nærmere
detaljer i næste uge.
Klasserejse er fortsat et ugentligt emne  – vi når sikkert frem til et fælles billede af stedet
inden så længe.
Rigtig god weekend.
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

