Ugebrev

17. nov. 2017

KALENDER
Mandag
Lørdag

13. nov.
2. dec.

Forældremøde i 5./6. kl. (kl. 17:00)
Julebasar

Julebasar lørdag d. 2. december kl. 10.00
Kl. 10.00 Elevoptræden (Kom i god tid – senest 9.40! )
Kl. 11.00 Boderne åbner
Kl. 13.30 Marionetdukketeater
Kl. 15.00 Basaren slutter med fælles afslutning i salen.
Boder - ( de sidste boder fordeles på mandag)
*Elevbod – 3./4. klasse + forældre
*Dekorationer (Vita ansvarlig – forældre, som har lyst til at være med, efterlyses)
*Blandet landhandel - med lidt af hvert.
*Loppemarked/Brugt tøj/Brugte bøger (7./8. klasses elever og Hans Peter)
*Fiskedam (1./2. kl. forældre)
*Amerikansk lotteri – Gaver efterlyses.
*Marionetdukketeater
*Der bliver salg af: Vafler (5./6. klasse - elever og forældre) –
*Havreneg
*Buffét - (Alle bringer en ret til det fælles bord)
*Konditori – her efterlyses bidrag i form af boller og kage/lagkage til salg (9./10. klasse forældre)
(Man kan få sine udgifter refunderet)

Basarværksted på næste lørdag d. 25. 11. kl. 11-15.
Invitation er sendt ud pr. mail.

Basarens krambod
I år har vi på basaren en lille bod, hvor man for 2 eller 5 kroner kan købe rare ting: Brugt, sjovt tøj
til at klæde sig ud med, brugte bøger og dvd-er og kram af forskellig art, måske til køkken eller
værksted, måske til legeværelse eller sandkasse, måske til – ja hvad der nu kommer.
Vi vil gerne bede jer om at aflevere sådanne effekter på skolen, så skal vi nok sørge for, at en del
af det bliver solgt – og i hvert fald sørge for at mange børn og voksne kan få sig en hyggelig stund
med det i KRAMBODEN.
Med venlig hilsen – 7/8 klasse og H P Rasmussen

Kære forældre i BH-kl
Tak for sidst, det var dejligt at se jer til Lanternefest på Egholm. Vi har i dagene herefter nydt godt
af resterne af sol, måne og stjernekagerne :-) Dagene går godt og vi ser frem til julebasaren, og de
daglige gøremål i klassen forløber godt. Rigtig god weekend.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 3./4.
klasse
Så oprinder den store dag –
husbyggeriet er afsluttet. I dag,
fredag, inviterer vi hele skolen ind
for at se byggerierne, og så vil
eleverne få dem med hjem. Det har
været et meget stort projekt, men
også et lærerigt projekt. Man har
oplevet at det kan betale sig at være
nøjagtig, have tålmodighed og ikke mindst udholdenhed og vedholdenhed. For nogle har det
udmundet sig i et ikke færdigt hus – men så har man også lært det. I forlængelse af dette projekt,
bør man nok overveje det positive i arbejdskraftens fri bevægelighed, haha. Men jeg skal da være
ærlig og indrømme at det bliver skønt at få ler, stråtage, værktøj m.m. ud af klassen. I den
forbindelse vil jeg takke dem, som har måttet døje ekstra med rengøringen i denne periode.
Så nu begynder vi på en frisk, hvor skemaet passer. Men det skal ikke hindre julen i at snige sig
ind på os. Og i den forbindelse vil jeg minde om basaren, som løber af stablen d.2. december. Vi
har lige lidt optræden vi skal øve os i, og julepynten er så småt begyndt at kalde. Men mere om det
senere. I den forbindelse er det vigtigt at man melder fra, hvis eleven ikke kan deltage. Det er især
vigtigt i forbindelse med planlægningen af optræden.
Ellers kan jeg fortælle at vi stadig er i gang med regneperioden.
Det er alt for denne gang. Rigtig god weekend til alle.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 5./6. klasse
Mandag var der forældremøde i klassen. Ni børn var repræsenteret. Der var afbud fra Najas og
Helenas familie.
Det var et godt møde, hvor vi bl.a. talte om klassen sociale liv. Vi besluttede i samråd, at hjælpe
børnene med en fælles forståelse og respekt for hinanden. Der er ønske om skolehjem samtaler.
Jeg indkalder til de første i uge 49 og fortsætter efter jul.
På klassen er vi blevet færdige med geografiperioden om Norden og arbejder så småt med stjerner
og nisser til julebasaren.

God weekend fra Birgitte Hall

Kære forældre og elever i 7./8. klasse
Det er en travl tid, vi er i i disse dage. For det første skal alle aflevere biologi-arbejdshæfter i
morgen. Og klassen har fået at vide, at afleveringen ikke kan udsættes. For det andet forbereder vi
basaren – læs nærmere lidt nedenunder. For det tredje skal elevernes fordybelsesopgaver snart
afleveres, og det skulle jo gerne være virkeligt flotte ting, der dukker frem den dag. I kan se både
arbejdshæfter og opgaver ved udstillingen i salen på basaren.
Ved basarunderholdningen laver vi en lille fremvisning, som vi arbejder rigtig meget med i disse
dage. Vi regner med, at det bliver både meget fint og meget
muntert/morsomt/pudsigt/underligt/virkelig værd at se/noget at være stolt over.
Klassen står på basaren for en bod, som er i vores klasseværelse. Den skal indeholde muligheder
for, at man meget billigt kan købe sjovt udklædningstøj (brugt tøj af den mere uhøjtidelige og
meget umoderne slags), brugte bøger og forskelligt kram, der kan sælges for 2 eller 5 kroner. I må
meget gerne give børnene den slags med – eller selv komme med det i dagene op til basaren. Alle
pengene fra boden går selvfølgelig til skolen. Klassen kan evt. i foråret arrangere et loppemarked
med mere til fordel for vores klasserejse. Vi laver en vagtplan, så alle elever kan komme til at
ekspedere. Og sådan, at I forældre kan være behjælpelige ved andre boder – det hører I nærmere
om.
Der arbejdes på livet løs med Fordybelsesopgaven – den selvstændige én- eller to-månedsopgave. I
forældre må meget gerne følge op på denne opgave sammen med børnene – hvis de altså har brug
for jeres hjælp. Ved samme lejlighed udstiller vi arbejdshæfterne fra tiden siden sommerferien og
enkelte andre ting – så kan I se, hvad børnene laver i skolen.
Vi taler stadig jævnligt om klasserejsen, som vi glæder os til – og dette ikke helt uden en vis
spænding.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 9./10. klasse
Fra i mandags har klassen en 3-ugers periode med eurytmi i 1.+2. fagtime mandag og tirsdag
med Ingelise ved roret. Matematikperioden rundes nu af, og næste fag med Ulf Ingversen er
kemi, som påbegyndes på mandag.
Fra på mandag påbegyndes konsultationer. (De første datoaftaler er i hus. )
I bliver kontaktet individuelt med henblik på at finde et egnet tidspunkt.
Eleverne har i dag fået brev angående deres 4-måneders fordybelsesopgave. Kopi sendt pr.
mail til jer forældre.
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

