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26. januar 2018

KALENDER
Vinterferie

Uge 8

Mandag 19.02 til og med søndag 25.02.

Børneorm og lus
Der er konstateret børneorm og lus på skolen.
Vil I venligst tjekke jeres børn i løbet af week-enden.
Med venlig hilsen kontoret

Kære forældre i BH-kl.
Der har været meget sygdom i klassen de sidste to uger. For de børn der var i skole, er en del
af tiden gået med håndarbejde, sanglege og eventyr. Teater forestillingen “Karlson på taget”
var sjov og børnene nød at være på tur. God weekend.
Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 3./4. klasse
Endnu en uge er gået og den har været fyldt af sygdom. Men jeg håber at alle snart er friske
igen.
I går havde vi en hyggelig tur i teatret, selvom der var delte meninger om stykkets kvaliteter.
Men før vi drog afsted til storstaden, underholdt vi skolen med trestemmig fløjtespil til
morgensang. Det gik rigtig godt.
Ellers er vi gået i gang med skrivning og dansk grammatik. Skråskrift står på programmet, og

vi skal også ind på navneord/ substantiver, verber, adjektiver og mange andre ting.
Jeg vil blot minde om at fastelavn nærmer sig, hvis der er nogen som selv skal sy kostumet.
Det er alt for denne gang. Håber alle vil få en god weekend.
Venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 5./6. klasse
Klassen har afsluttet deres regneperiode med at dividere brøker med et helt tal.
Næste uge starter vi op med to ugers historie om det gamle Grækenland og perioden
fortsætter efter vinterferien.
På tirsdag er der skole-hjem samtaler, tiderne kan desværre først komme med hjem på
mandag, da jeg lige nu er ramt af influenza.
God weekend Venlig hilsen Birgitte

Kære forældre og elever i 7./8. klasse
På grund af sygdom i lærerstaben har 7./8 kl. fået fri i 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

