Ugebrev

16. marts 2018

KALENDER
Torsdag

22. marts

Skolernes Sangdag

Fredag

23. marts

Påskeferie fra i morgen

Kære forældre
I øjeblikket øver vi hver morgen på de sange, vi skal synge ved Skolernes Sangdag, som er
torsdag (d. 22.3.) inden Påskeferien. Der bliver ordentlig sunget og fremover også danset og
udført ting og sager, så vi ligesom de senere år kan glæde de seniorer, der kommer på
Smedegårdscenteret for at høre og opleve os den dag. Ved lejlighed vil I forældre komme til
at høre nogle af vores sange.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

OBS
Skulle nogen ligge inde med en bærebar pc, der bare står og samler støv, modtager skolen
den meget gerne, også selv om den er defekt. Strømforsyninger har også interesse,
harddisken vil selvfølgelig blive formateret/slettet.
Med venlig hilsen
Lars (pedel)

”Høvisk tale - omgangstone mv.”
Kære forældre
Klasselærerne har igennem de senere uger – med et forebyggende sigte – arbejdet med
omgangsformer i klasserne. Der er blandt andet talt om accept – respekt – racisme –
kammeratskab - sprog - omgangstone mv.
I disse år sker der meget med det daglige sprog – mange ord og vendinger med negativ- eller
nedgørende betydning vinder indpas og bruges i flæng – ofte uden, at der fra afsenderen
ligger en dybere mening bag.
Nedenstående er ikke udtømmende, men viser retningen, vi gerne vil bevæge os i:
-Her på skolen tiltaler vi ikke hinanden med nedsættende ord og vendinger.
-Her på skolen er det ikke nødvendigt at bruge bandeord til det, vi siger eller mener.
-Her på skolen bruger vi ikke øgenavne.
-Her på skolen lytter vi til det, andre siger, uden at afbryde.
-Her på skolen bruger vi ikke nedsættende tegn og bevægelser.
-Her på skolen hjælper alle med til at skabe en god og positiv stemning.
På lærerkollegiets vegne
Vita Jessen

Kære forældre i BH-klasse
Ugen har været god og det er dejligt, alle børn er tilbage. Vi synger, har sanglege og arbejder
med uld, hvor vi laver fine påsketing. Børnene må gerne hver medbringe 2 udpustede æg til
senest onsdag.
Tak for et godt forældremøde i tirsdags. Pi har været i klassen torsdag, og fredag frem til kl.
10.30, da jeg har været i en anden klasse. Rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 1./2. klasse
Vi har i denne uge fået en nu elev i klassen - han hedder Shamsi og hører til 1. klasse.
I mandags havde vi besøg af elever fra 1-2 klasse på Hjørring skolen, hvor vi så eurytmi
forestilling sammen, det var en super hyggelig dag.
For tiden synger vi en masse sange til morgensang - vi øver os til sangens dag på torsdag,
hvor hele skolen skal ud og optræde på et plejehjem.
Ellers er vi så småt i gang med forberedelse til påskefesten, som foregår i skoletiden på
fredag.

I hovedfag har vi dansk, hvor vi øver de små bogstaver og skriver/læser små sætninger på
tavlen.
God weekend til jer alle.
Kærlig hilsen Tine

Til forældrene i 5./6. klasse
I ugen har vi hørt, skrevet og tegnet om spartanerne og athenerne. De var forskellige som sommer og
vinter. For spartanerne var kampen det vigtigste, for athenerne var det skønheden. Vi gør periodehæftet
færdigt på mandag, da jeg desværre har fået influenza.
Dorte på kontoret har bestilt passer og vinkelmåler til klassen, så vi er klar til geometri efter påske.

God weekend fra Birgitte

Kære forældre i (7./8. kl.)
Klassen er i stadig i fuld gang med kemi i hovedfag. De har Ulf Ingwersen, der også bruger et
par timer om ugen udover hovedfagstiden til at arbejde med arbejdshæfterne.
Efter påskeferien får klassen en uges biologi med Rikke, som de kender fra idrætstimerne. Og
så står den ellers på skuespil, som nogle af eleverne allerede har taget hul på i
eurytmitimerne.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære elever og forældre i 9./10. klasse
I tiden frem til påskeferien har vi nu historie. Vi har først set på baggrundene for Første
Verdenskrig, alliancerne, de nye våben og selve krigens metodik. Det er ubehageligt, men det
går nok.
Herefter ser vi på Mellemkrigstiden, ikke mindst på fremvæksten af fascismen og nazismen –
ubehageligt emne, men nok nødvendigt. I dag har klassen hovedfag med Susanne. På næste
fredag slutter vi denne periode med at se filmen Den Store Diktator – Chaplins mesterværk.
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

