Ugebrev

17. august 2018

KALENDER
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Onsdag

28. aug.
4. sept.
7. sept.
12. sept.

Forældremøde i 8./9./10. kl. (kl. 17:00)
Høstfest kl. 17:00
8. kl. på Teknisk Skole
Skolefoto

Eleverne har i dag fået følgende med hjem:
- Skolens kalender
- Ansøgning om fripladstilskud
- Telefonbog
Udleveres i forhold til bopælsadresse, men hvis der er andre, som ønsker
kalender og telefonbog, kan man henvende sig til kontoret.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – der er nemlig
Høstfest
d. 4. september kl. 17. Invitation følger 

Vedrørende Fripladsansøgning (Tilskud til skolepenge og SFO)
Alle børn har fået en Fripladsansøgning med hjem i skoletasken (Ellers kontakt os og få en
ny).
Hvert år udmeldes et beløb fra staten (Fordelingssekretariatet) til de frie skoler, som
forældrene kan søge om at få del i. Det drejer sig om et økonomisk tilskud til betaling af
skolepenge og SFO og altså ikke om en friplads.

Kommentarer til udfyldelse af skemaet:
 Kun biologiske/adoptivforældre skal udfylde og underskrive ansøgningen, hvis de er
gift pr. 05.09. i skoleåret, og hvis de har fælles folkeregisteradresse/bopæl pr. 05.09 i
skoleåret.
 Hvis forældrene er skilt, separeret, eller ikke gift med hinanden og ikke har fælles
folkeregisteradresse, skal ansøgningsskemaet kun udfyldes og underskrives af:
o Den af forældrene, der har den fulde forældremyndighed eller
o Den af forældrene på hvis adresse, eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis
forældrene har fælles forældremyndighed.
 Har en elev halvsøskende, skal der udfyldes en ansøgning for hver elev.
 Det er forældrenes adresse, børnenes adresse, forældrenes civilstand, samt antal
søskende pr. 05.09.2018, der bliver lagt til grund for beregningen af
fripladstilskuddet hos Fordelingssekretariatet.
Ring endelig og få en nærmere snak, hvis der er behov for det. (tlf.: 98 15 74 44).
OBS: Bedes afleveret til skolens kontor senest, fredag, den 31. august 2018

Kære forældre i BH-kl./1. kl.
Det var rigtig dejligt, at se jeres børn igen efter en lang og varm sommerferie, og ikke mindst
var det skønt at byde de nye børn og deres forældre velkomne til vores klasse.
Ugen har været god, og det har været tydeligt, at børnene har været spændte. I de sidste par
dage har jeg sporet en vis træthed hos dem  Vi nærmer os høstfesten, og har i den
anledning beskæftiget os med dette tema i undervisningen. Festen holdes d. 4. september kl
17.00. I ugebrevet næste uge kommer der yderligere information om arrangementet.
Rengøringsliste er sendt med børnene hjem i skoletasken.
God weekend, venlig hilsen Helene

Kære forældre i 2./3. kl.
Så er vi kommet godt i gang efter en dejlig lang sommerferie.
Alle har fået skema med hjem – i næste uge kommer rengøringslisten . Vi har i denne uge
arbejdet med formtegning og er gået i gang med legenden om ”Frans af Assisi.
Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend.
Kærlig hilsen Tine

Kære forældre i 4./5. kl.
Hjertelig velkommen tilbage efter en dejlig varm og lang ferie. Det var skønt at se alle igen. I
den forbindelse vil jeg gerne byde Mille og hendes familie velkommen.

Vi er lige så stille gået i gang med en regneperiode, hvor vi er begyndt at repetere, det vi
lærte sidste år, selvom det vist er langt væk.
Der er jo kommet nye fag på skemaet, og det er vist violin som hitter, skarpt forfulgt af
folkedans, som helt sikkert vil give sved på panden.
Det er alt for denne gang.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 6./7. klasse
Så er skoleåret skudt i gang, og klassen ser ud til at nyde de nye omgivelser i træbygningen.
Jeg har haft fornøjelsen af at have dem i hovedfag, hvilket jeg kommer til at fortsætte med de
fleste fredage, da Birgitte ikke er der om fredagen i år. Vi har lagt hårdt ud med dansk
grammatik, men timerne vil også komme til at indeholde mange andre ting.
Hjerteligt velkommen til Alberte N. og Ida, som er begyndt i klassen. Vi håber, at de får en
dejlig skoletid her hos os. Vi glæder os til at lære jer nye forældre og jeres børn bedre at
kende. Birgitte skriver sikkert lidt mere i næste uge. Herfra ønsker om en god weekend.
Venlig hilsen Vita

Kære forældre i 8./9./10. kl.
Så er vi i gang igen efter en lang og grundigt overstået sommerferie.
Det er dejligt at være sammen med børnene igen – jeg håber, at vi alle sammen får et herligt
og udbytterigt skoleår.
Vi har lagt ud med en geografiperiode med Afrika i centrum. Vi ser på en række forskellige
elementer, både historisk, geologisk og geografisk. Eleverne skal skrive tre små stile om et
emne fra en liste, de har fået. De stile skal med i arbejdshæftet. Derudover skriver de hver
dag tekster til dette hæfte.
Perioden vare i alt tre uger, hvorefter matematik står på programmet med Lone som
underviseren, mens jeg har hendes 4./5. klasse.
På tirsdag har de Rikke, da jeg er andetsteds denne dag.
Vi har sagt goddag til Daniel, der har påtaget sig at stå for IT-undervisning i år. Det skal nok
blive rigtig godt.
Klassen skal senest den 25. ds. aflevere sedler om praktikpladser. Den 7. september skal
8. klasse tilbringe dagen på Teknisk Skole – mere derom senere.
Det første forældremøde bliver allerede tirsdag, d. 28. august kl. 17.00 – det bliver dejligt
at se jer igen.
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

