Ugebrev

8. juni 2018

KALENDER
Tirsdag
Lørdag
Søndag
Fredag
Mandag

12. juni
16. juni
17. juni
22. juni
13. aug.

Sommerfest kl. 17:00
Sommersol Arbejdsweekend
Sommersol Arbejdsweekend
Sidste skoledag inden sommerferien
Første skoledag efter ferien (Møde kl. 9.00)

OBS - SOMMERFESTEN 12. JUNI KL. 17 - RETTELSE !!!
På grund af elevoptræden og dermed omklædning bedes eleverne møde op tidligere:




Børnehaveklasse/1.-2- klasse: kl. 16.30
3.-4.klasse: kl. 16.30
5.-6. klasse: kl. 16.40

Med venlig hilsen
Ingelise Jensen

Til alle om sommerfesten d. 12. juni kl. 17.00 Invitation var med hjem i
tasken i forrige uge  (bemærk venligst ovenstående besked om mødetid)
Hjerteligt velkommen til sommerfesten, som er afslutningen på skoleåret, hvor der er elevoptræden med
glimt fra undervisningen samt festligt og hyggeligt samvær.
Traditionen tro medbringer hver familie noget spiseligt til en fælles buffét, samt drikkevarer, tallerkner,
bestik og glas. (-alkohol)
Venlig hilsen lærerkollegiet

Til alle:
Sommersol – Arbejdsweekend d. 16. og 17. juni kl. 9 - ca. 15.
Kære forældre
Så er det snart tid til arbejdsweekenden ”Sommersol”, hvor forældrene og vi i fællesskab gør skolen klar til
næste år.
Forældreindsatsen på de frie skoler er en vigtig del af skolelivet – det, der blandt andre ting er med til at
skabe nærhed og forbindelse mellem skole og hjem, med til at børnene oplever forældrenes engagement i
deres skole, med til at skabe gode forbindelser mellem forældrene indbyrdes og med til at holde
skolepengene i ave.
Tilmelding senest mandag d. 11. juni, hvor vi skal have samlet de sidste tråde og gjort de
sidste indkøb. (Er vedhæftet, men kommer også med eleverne hjem i papirform)
Vel mødt – tag selv mad med til frokost – kaffe, te og kage står skolen for 

På vegne af lærere og bestyrelse
Mange hilsner Lars pedel og Vita

Pasning i SFO’en i sommerferien
Hvis dit barn skal passes i sommerferien, - så husk at sidste tilmelding er
senest fredag den 8. juni
Der ligger tilmeldingsblanketter i SFO’en. (er også vedhæftet ugebrevet)
Bemærk venligst, at der er en ekstra betaling på 70 kr. pr. dag.
Venlig hilsen SFO’en

OBS-Kære Forældre
Grundet manglende opbakning til loppemarked den 9. juni, har vi valgt at flytte det til den 15. september, i
håbet om at der er nogle forældre der melde sig til at hjælpe med:







Indsamling af lopper
Bagning af kager
Opstilling af loppemarked,- dagen før
Pasning af boder
Oprydning
Kørsel

De indtjente penge fra loppemarked går til fornyelse af legepladsen
Vi håber at hører fra nogle af jer, da vi påtænker, at det er i alles interesse, at vores børn og vores skole får
en ny og mere attraktiv legeplads.
De bedste skoleskins hilsner Rikke og Dina

Kære forældre i BH-kl.
Vi ses til sommerfesten på tirsdag i næste uge. – Se nærmere info andet sted i ugebrevet.
Rigtig god weekend til jer - Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 1./2. kl.
Ja det har været en meget kort og meget varm uge.
Vi har brugt det meste af tiden på at øve til sommerfesten på tirsdag...
Eleverne møder på skolen kl 16.30 så de kan nå at få kostumer på - hvis der er nogen der
mod forventning IKKE kommer, vil jeg meget gerne vide besked da det er vigtigt for vores
optræden.
Og så vil jeg sige tak for en dejlig dag i fredags, hvor vi hyggede os ved Hesteskoen i det
dejlige vejr 
Varme solskinshilsner fra Tine

Kære forældre i 3./4. kl.
Velkommen tilbage efter en kort pause. Nu nærmer sommerfesten sig, og vi øver på fløjter og
recitationer, så vi er klar til på tirsdag, hvor vi skal præsenterer Ragnarok! Haha.
Ellers pruster og stønner vi i varmen – tank at man allerede synes at varmen er generende,
men det kan være svært at holde hjernen skarp, når den koger.
Til slut vil jeg minde om, at det er vigtigt, at eleverne møder i god tid inden optræden på
tirsdag, så der er tid til omklædning.
Jeg glæder mig til at se alle på tirsdag.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 5./6. kl.
Tilbage efter en dejlig lejrtur. Se vedhæftede billeder.
I ugens løb har vi arbejdet videre med optik. Det fortsætter vi med indtil sommerferien. Det
har været en kort og varm uge. Stemningen er god. Vi fløjter og har travlt med papmache.
Kærlig hilsen og god weekend Birgitte

Kære forældre i 7./8. kl.
Så har vi været i Bayern – i Allgäu. Vi har mærket bjerge og floder, slugter og vandfald, busser
og tog – ikke mindst nattog, og vi har mærket os selv og især hinanden. Sagt på en anden
måde: Det var en herlig tur, og for lærerne var det en pragtfuld oplevelse at være sammen

med børnene på denne rejse. Den endelige afregning bliver næppe mulig at lave før efter
sommerferien p. g. af ventetid på evt. regulering hos de tyske statsbaner.
Nu har vi kastet os over den franske revolution og napoleonstiden i historie i morgentimerne,
og vi runder de andre fag af frem mod sommerferien – som vi glæder os til alle sammen.
Joy, der har været elev i 9/10 klasse, har valgt at blive på skolen et år mere, og hun er nu
blevet en del af 7/8 klasse.
Sofie Møldrup har valgt at skifte skole nu, og vi ønsker hende alt godt i fremtiden.
Vi ses sikkert ved sommerfesten på tirsdag, hvor klassens produkter fra skuespillet og
projektugen er udstillet.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære elever og forældre i 9./10. klasse
Klassen er i gang med at fremstille marionetdukker i stof, rekvisitter og kulisser. Det hele
skal munde ud i eventyret om Rumleskaft, som bliver vist inden sommerferien. Det er
klassens afgangsprojekt.
Der er i øvrigt sendt email og besked på facebook angående klassens skoleafslutning.
God weekend - 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

