Ugebrev

7. sept. 2018

KALENDER
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

7. sept.
11. sept.
11. sept.
18. sept.
25. sept.

8. kl. på Teknisk Skole
Forældremøde i 6./7. kl. (kl. 17-19)
Skolefoto
Forældremøde i 4./5. kl. (kl. 17:00)
Forældremøde i 8./9./10 kl. (kl. 17:00)

EFTERLYSNING
Vi har forgæves kigget efter Linus (3. kl.) trøje på skolen og bringer derfor en lille
efterlysning:
Linus vil gerne efterlyse sin nye mørkegrå hættebluse med lynlås og tyndt hvidt for som er
forsvundet i går på skolen. Der står Linus Høgsberg med blå kuglepen på bagsiden af det
hvide H&M mærke i nakken.
Venligst Iben Krarup Brown Høgsberg

OBS – Seddel skal med, ellers vil fotografen ikke tage billeder af eleven.

Skolefoto er tirsdag, den 11. sept.
Sedlerne fra fotografen er sendt med eleverne hjem. Hvis I ikke har modtaget en derhjemme,
ligger den måske i skoletasken?
Venlig hilsen kontoret

Brugte computere
Måske du ligger inde med en bærbar (også defekt), som du ikke bruger mere – så vil skolen
meget gerne modtage den. Harddisken vil blive formateret ved modtagelsen.
Med venlig hilsen Lars Pedel

Det annoncerede loppemarked er udsat til foråret. I hører
nærmere 
Venlig hilsen PR-gruppen
Kære forældre i BH-kl./1. kl.
Tak for selskab ved høstfesten i tirsdags, det var hyggeligt og de yngste fik danset igennem.
Det har været en god uge og i dag afslutter vi høsttiden, med en lille fest i klassen, hvor 2/3
klasse og de ældste børn i børnehaven er inviteret til at deltage. Der er klassefoto på tirsdag,
sedlerne fra fotografen skal medbringes der. I ønskes en god weekend.
God weekend
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 2./3. kl.
Tusind tak for en super hyggelig høstfest og tak for lækre frugter og bær, som vi lavede det
dejligste marmelade af - håber I alle fik smagt på det til høstfesten.
Det går rigtigt godt i klassen. Eleverne arbejder godt, og de er søde ved hinanden, dog
glemmer de indimellem at eurytmi ikke er en lege/fjolletime - her kunne jeg bruge jeres
forældres hjælp til at minde jeres børn på, at eurytmi er et ligeså vigtigt fag som de andre fag,
og at det er ligeså vigtigt at koncentrere sig om, hvad Inge-Lise siger, som hvad jeg siger :-)
Og så vil jeg huske jer på, at det er på tirsdag fotografen kommer, så alle skal have afleveret
den lille seddel til fotografen inden.
Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig weekend i det skønne efterårsvejr.
Kærlig hilsen Tine

Kære forældre i 4./5. kl.
Så er den første uge gået med Hans Peter i hovedfag, og det virker, som om det går godt. Hans
Peter hygger sig i hvert i fald meget sammen med jeres børn. Derfor har jeg ikke så meget at
fortælle i denne uge, hvor de første dage stod på forberedelser til høstfesten, hvor klassen
stod for den fine pynt, som I kunne se på bordene. Og sidst men ikke mindst har klassen budt
Savannah og Valborg velkommen i klassen. Jeg håber de og deres familie vil finde sig godt til
rette på skolen.
Til sidst vil jeg minde om forældremødet tirsdag d. 18. september kl 17.00. Håber så mange
som muligt kan komme. Hans Peter har også lovet at kigge forbi, da han har meget med
klassen at gøre i det daglige.
Det er alt for denne gang. Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.
PS. Husk at finde det store smil frem på tirsdag, da fotografen kigger forbi. (Og husk at
sedlerne skal være afleveret, inden billederne kan tages)
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 6./7. klasse
Det går lystigt derudad med grammatikken – mind gerne om, at der kan være lektier i tasken,
hvis
Venlig hilsen Vita

Kære forældre i 8./9./10. klasse
I dag fredag er jo en ret usædvanlig skoledag, Eleverne fra 8. Klasse er på Teknisk Skole –
eller Tech College, som den nu kalder sig. 9.klasserne må ikke være med og er derfor
hjemme, hvor de skal lave opgaver i tre forskellige fag.
Men på mandag er alt igen normalt.
Jeg gentager lige lidt fra sidste ugebrev:
På forældremødet forrige tirsdag snakkede vi om mange ting, herunder de opstrammede
telefonregler – herunder det, at eleverne ikke i skoletiden ringer hjem, og at hjemmet heller
ikke ringer til eleven, men til kontoret, der så giver besked. Det giver meget mere
forstyrrelse, end man sikkert forestiller sig, når Far eller Mor kontakter eller bliver
kontaktet.
Vi betonede også lektielæsningen – der er lektier til hver eneste hovedfagstime i hele
skoleåret, og fra nu af er der også lektier til sprogtimerne. Det kan I jo en gang imellem minde
jeres yndige børn om.
John Dyrnesli fra UU vil gerne invitere alle klassens forældre til et forældremøde, der handler
om uddannelsesvalg og alt det, eleverne skal igennem om det. Det er tirsdag den 25.
september klokken 17 til omkring klokken 18.
Vi er også i gang med at snakke om Fordybelsesopgaven, der skal afleveres i den sidste uge i
november. Det glæder vi os til.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre i 8./9./10. kl.
Ja nu tårner matematikperioden sig op forude, og jeg har fundet ud af, at det ikke er alle som
jubler over denne udfordring. Men som jeg sagde:” nogle gange er livet hårdt og uretfærdigt,
og så må man bare bide i det sure æble”. Vi er begyndt at arbejde med koordinatsystemet, og
hvad det nu kan og skal bruges til. Samtidig samler vi lidt op på geometri og formler.
Der er alt for denne uge.
Håber alle får en god weekend.
Med 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

