Ugebrev

9. januar 2018

KALENDER
Tirsdag

16. januar Forældremøde i 7./8. kl. (kl. 17:00)

Torsdag

25. januar Aalborg Teater (BH-kl., 1. kl., 2. kl., 3. kl., 4. kl.)

Hermed et lidt forsinket ugebrev 
Kære BH-kl., 1. kl., 2. kl., 3. kl. og 4. kl.
Torsdag, den 25. januar tager vi i Aalborg Teater for at se Karlson på Taget. Billetpriserne
kommer senere.
Venlig hilsen Helene, Tine og Lone

Kære forældre i BH-kl.
Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Børnene er glade og oplagte, så vi er
allerede i gang med de daglige gøremål. I dag holder vi Hellig Tre Konger Fest.
Torsdag, den 25. januar skal vi i Aalborg Teater og se Karlson på Taget. (Omtales andet sted i
ugebrevet).
Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 1./2. kl.
Lige et kort nyhedsbrev fra mig, hvor jeg vil ønske jer alle et rigtigt godt nytår.
Dejligt at se, at alle jeres dejlige unger igen, og jeg glæder mig til et nyt år sammen med dem,
hvor vi skal lære en masse spændende ting.
Lige nu er vi ved at afslutte danskperioden, vi startede på inden jul. Samtidig øver vi lidt
formtegning, så vi alle kan komme i den rigtige form igen 

I dag fejrer vi Hellig Tre Konger i salen med sang og fortælling.
Dog vil der i løbet af næste uge komme ny rengøringsliste med hjem.
God weekend til alle.
Kærlig hilsen Tine

Kære forældre i 3./4. klasse
Velkommen tilbage efter en velfortjent ferie. Håber alle er kommet godt ind i det nye år.
Vi er begyndt med en regneperiode, hvor vi er begyndt at lære remsen: dele-gange-trække
fra-trække ned. Med andre ord, - vi lærer at dividere store tal.
Fredag fejrer skolen Hellig Tre Konger og så er julen slut, - og vi kan se frem til længere dage.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 5./6. klasse
Vi er i fuld gang efter ferien og starter med regning, hvor vi arbejder med multiplikation af
brøker.
I maling arbejder vi med at finde grå og sort ud fra grundfarverne rød, gul og blå. Vi finder
inspiration i vejret og i en smuk kalender fra Weleda. Der er en god stemning i klassen.
God weekend fra Birgitte

Kære forældre og elever i 7./8. klasse
Så kom 2018. Forhåbentlig er alle kommet godt i gang med året – og vi håber og ønsker, at det
uanset alt andet bliver et bedre år end det forrige. Som I ved, er det jo det, der er vores slogan i
klassen: Det du laver i dag, skal være en lille smule bedre end det, du lavede i går.
Vi har i hovedfag lagt ud med en periode med faget histografi – hvor vi via både historie og
geografi belyser et land eller en region. Vi ser på vores allesammens ”storebror” USA. Vi har set
på de store opdagelsesrejsende – fra Columbus til Coronado – set på indianerfolkene og på
guldtørsten hos både spanske conquistadorer og sørøvere. Samtidig har vi talt om de større
landskaber – søerne, bjergene, prærien, Everglades m.fl.
Der er blevet gjort et skemabytte: Birgitte – klasselærer for 5/6 klasse – har fra nu af de to
ugentlige dansktimer, og jeg har til gengæld to tysktimer i 5/6 klasse.
Jeg glæder mig til at se jer ved forældremødet den 16. januar kl. 17 – sidste gang var det jo det
tidspunkt, vi besluttede.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 9./10. klasse
Her kommer et lille glimt fra hovedfag med Hans Peter Rasmussen:
I hovedfag er der lagt ud med en periode med faget histografi – hvor vi via både historie og
geografi belyser et land eller en region. Vi ser på vores allesammens ”storebror” USA. Vi har set
på de store opdagelsesrejsende – fra Columbus til Coronado – set på indianerfolkene og på

guldtørsten hos både spanske conquistadorer og sørøvere. Samtidig har vi talt om de større
landskaber – søerne, bjergene, prærien, Everglades m.fl.
Blokfag er med Susanne Rasmussen, hvor eleverne får prøvet at arbejde med bogbinding.
Tirsdag er der samtaler med UU-vejlederen jfr. tidligere besked.
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

