Ugebrev

16. februar 2018

KALENDER
Vinterferie

Uge 8

Lørdag 17.02. til og med søndag 25.02.

Tirsdag

27. feb.

Forældremøde i 5./6. kl. (kl. 17:00)

God vinterferie
Vi ønsker alle en rigtig god vinterferie og håber, at al virus og andet sygdomsvæsen er brændt ud,
når vi kommer tilbage. Vi har vist aldrig oplevet noget lignende.
Mange hilsner fra de to tilbageværende lærere, vikarerne og undertegnede  /Vita

Kære BH-kl.
I denne uge har næsten alle børnene været i skole, det har været rigtig dejligt. Vi har haft en ekstra
lille fastelavnsfest i klassen, da de fleste var syge i fredags. Jeg ønsker jer alle en dejlig vinterferie.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 3./4. klasse
Lige nu daler sneen ned, og det er hvidt der ude. Mon det bliver liggende? Hvis ja, så kommer den
til at stå på udeliv i morgen, dog med lidt arbejde. Det er altså svært at sidde inde, når man kan
kælke eller lege med sne. Hvis det er gråt, vil vi fortsætte vores arbejde med historierne, som
eleverne har skrevet på i ugens løb. Det har været sjovt at følge processen og opleve, hvor
fantasifulde fortællinger der er blevet nedfældet med fyldepen og i skråskrift. Der er blevet øvet
stavning og ikke mindst selvstændig formuering i denne arbejdsproces.
Som alle nok har erfaret, er skolen ramt af sygdom, det gælder både elever og lærere. Det har
selvfølgelig haft indflydelse på projektugen, men klassen har alligevel fået fortællingen om,
hvordan Arthur blev konge og ikke mindst historien om sværdet Excalibur. Det er et meget

specielt svær, som kun kan tilhøre en ædel ridder med et rent hjerte, hvad det så end betyder: Det
har vi snakket lidt om i klassen. Historien om Arthur handler ikke blot om, hvordan en person
bliver konge, men der er masser af visdom og symbolik skjult i fortællingen. Hvordan vi skal
opføre os, og ikke mindst hvad vi skal stræbe efter, som mennesker.
Til slut vil jeg ønske alle en dejlig og velfortjent vinterferie.
Venlig hilsen Lone Yde Jensen

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

