Ugebrev

12. 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.)

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.
Billetpriser, incl. bus er 100 kr.
Bedes venligst indbetalt til klasselæreren inden torsdag den 18. januar.
Venlig hilsen Helene, Tine og Lone

Kære forældre i BH-kl.
Vi er godt i gang med strikketøjet og vi øver nye sanglege. Pi er i praktik hos os i denne uge.
Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 1./2. kl.
Så gik endnu en temmelig regnfuld uge - vi nåede heldigvis at komme ud på en skøn gåtur i
solskinnet i mandags hvor vi fandt en kæmpe vandpyt vi kunne skøjte på... desværre kom
ikke alle elever helt tørskoede hjem, så hvis I ikke allerede har gjort det, må I meget gerne
putte et par ekstra strømper i jeres børns tasker.
Ellers afslutter vi i denne uge vores dansk periode og vi har nu været igennem stort set alle
bogstaverne . D e har alle arbejdet super godt i denne periode og alle begynder at kunne læse
en del ord nu.

Vi har desuden afsluttet historien om kong Mansolin og nøgleblomsten - en fortælling de har
været meget optaget af.
I engelsk er vi ved at lære om kroppen, og det er virkelig sjovt med alle de skøre tegninger,
der kommer ud af det :-)
God weekend til alle
Kærlig hilsen Tine

Kære forældre i 3./4. klasse
Endnu en uge er gået og regnestykkerne vokser i sværhedsgrad. Nu kan man ikke bare lige
regne det hele ud i hovedet. Og så de mellemregninger – de er kedelige! Hvorfor kan man
ikke bare bruge en lommeregner? Det kan og skal vi ikke, fordi det vigtigste er vejen
fra A til B, - altså processen og ikke resultatet.
Her efter jul skal klassen have fyldepenne – de er bestilt. Prisen er ca. 60 kr., men det får I
nærmere besked om.
Torsdag 25. januar skal vi i teatret og se Karlson på Taget. Prisen for billetterne er 70 kr. plus
bus.
Ellers vil jeg bede jer tjekke, om der er lektier. Det er ikke altid, man når at blive færdig i
timerne, og så har de fået besked om at lave dem færdige hjemme.
Det er alt for denne gang. Rigtig god week-end.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 5./6. klasse
Ugen har gået sin stille gang. Vi er i fuld gang med vores regneperiode. Pi var vikar i klassen i
onsdags. Vi fordyber os stadig i de grå nuancer i maletimen.
Med ønsket om en god weekend.
Birgitte

Kære forældre i 5/6 klasse.
I dag, fredag den 12/1 er jeg ikke i stand til at læse musiktimen med fredagsholdet. Vi har
bedt alle eleverne være med til musiktimen på tirsdag i stedet.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 7./8. klasse
I histografi fortsætter vi med at snakke om det mærkelige land hinsides Dammen – USA. Vi
har hørt om områder som Alaska, Californien, Midtvesten, New Orleans og Østkysten,
herunder guldgravere, indianere, religiøst begejstrede grundlæggere og pirater. Vi fortsætter
i næste uge med bl. a. en film (håber jeg) og snak om flere af storbyerne.
Vi har i mandags haft et grundigt besøg af en politimand, der fortalte om farerne (fordelene
giver sig selv) og risiciene ved brug af de sociale medier. Mange unge bliver suget med ind i
et træls spind af problemer, der kan undgås ved at passe på. Det var både interessant og
relevant. Det kan evt. tages op ved forældremødet.

Onsdag havde vi besøg af Annette Bjergfeldt fra København, der arbejde med både 7/8 og
9/10 om det: At skrive en sang. De fleste elever blev i løbet af dagen meget aktive, og de fik et
spændende udbytte af denne dag.
Jeg glæder mig til at se jer ved forældremødet på tirsdag den 16. januar kl. 17. Der skal bla.
snakkes om Blå Mandag, klasserejse, konsultationer og klassens øjeblikkelige tilstand. Hvis I
skulle være forhindrede, vil jeg bed om at få afbud fra jer – helst på mail:
hprforedrag@gmail.com

Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 9/10 klasse
Vi har jo i disse dage hovedfag fælles med 7/8 klasse. Derfor får I denne hilsen fra mig:
I histografi fortsætter vi med at snakke om det mærkelige land hinsides Dammen – USA. Vi
har hørt om områder som Alaska, Californien, Midtvesten, New Orleans og Østkysten,
herunder guldgravere, indianere, religiøst begejstrede grundlæggere og pirater. Vi fortsætter
i næste uge med bl. a. en film (håber jeg) og snak om flere af storbyerne.
Vi har i mandags haft et grundigt besøg af en politimand, der fortalte om farerne (fordelene
giver sig selv) og risiciene ved brug af de sociale medier. Mange unge bliver suget med ind i
et træls spind af problemer, der kan undgås ved at passe på. Det var både interessant og
relevant. Det kan evt. tages op ved forældremødet.
Onsdag havde vi besøg af Annette Bjergfeldt fra København, der arbejde med både 7/8 og
9/10 om det: At skrive en sang. De fleste elever blev i løbet af dagen meget aktive, og de fik et
spændende udbytte af denne dag.
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

