Ugebrev

14. sept. 2018

KALENDER
Tirsdag
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Fredag

18. sept.
22.sept.
23.sept.
25. sept.
28. sept.

Forældremøde i 4./5. kl. (kl. 17:00)
Arbejdsweekend 9:00-15:00
Arbejdsweekend 9:00-15:00
Forældremøde i 8./9./10 kl. (kl. 17:00)
Michaelsfest i skoletiden

Det annoncerede loppemarked er udsat til foråret. I hører
nærmere 
Venlig hilsen PR-gruppen

Vedrørende arbejdsweekend 22. og 23. september:
Tilmelding på sms til Anna 
Med venlig hilsen
Anna Kelemen
på vegne af Vedligeholdelsesudvalget
30 22 60 06

Kære forældre i BH-kl./1. kl.
Ugen har været stille og rolig. Vi er så småt gået i gang med forberedelserne til
Michaelsfesten, vi øver sange, vers og laver stjernebånd. God weekend.
God weekend - Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 2./3. kl.
Så blev det rigtigt efterår, og vi afslutter nu den første danskperiode, hvor vi har arbejdet
med Frans af Asissi.
Jeres børn har arbejdet virkelig godt - de er meget arbejdsivrige og "sultne" efter at lære nyt,
men jeg kan godt mærke, at de er blevet store i løbet af sommerferien og virkelig har fået
deres egen mening om, hvordan tingene skal være  I næste uge går vi i gang med en
regneperiode, og samtidig skal vi i gang med at øve Michaelsspillet, som skal opføres fredag,
28. september.
Rigtig god weekend - Kærlig hilsen Tine

Kære forældre i 4./5. kl.
Jeg vil blot minde om forældremødet på tirsdag kl. 17.00
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 6./7. klasse
I klassen er vi nu næsten færdige med årets første periode, Europas geografi. På mandag
afleverer børnene deres periodehæfter. De har undervejs arbejdet både flittigt og
interesseret. I næste uge starter vi med en regneperiode og fordyber os i procentregning.
Tirsdag var der forældremøde i klassen. Mange var mødt op, tak for det. Vi blev i fællesskab
enige om, at lave en opsparing på 400 kr. om måneden for hver elev til lejrskoletur til
Bornholm. Dette bliver ordnet fra kontoret.
Eleverne får hver sit atlas, der kan købes for 150,00 kr. Også dette ordnes fra kontoret.
Tirsdag, 2. oktober er der arrangeret kørsel til et klassebesøg hjemme hos mig i Lønstrup.
Christinas referat af mødet vil komme ud med ugebrevet på et senere tidspunkt.
Med ønsket om en god weekend
Venlig hilsen Birgitte

Kære forældre i 8./9./10. klasse
I øjeblikket har klassen matematik med Lone.
I bl. engelsktimer gives der lektier til hver gang. Vil I forældre hjælpe jeres børn med at huske
det. Tak!
Klassen har forskellige opgaver til vores Mikaelsfest – prins, prinsesse, drage og folket. Det
øves især om uges tid.
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. Det er kun dette, der er på programmet denne
aften.
Vi er også i gang med at snakke om Fordybelsesopgaven, der skal afleveres i den sidste uge i
november. En del af eleverne afleverer deres emner snart. En anden del afleverer efter
efterårsferien i oktober.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære 8/9 klasse
Matematikkens mareridt fortsætter for fuld skrue. Mærkelige ord og begreber flyver rundt
og formler bliver noteret ned, nogle kendte og andre nye. Ellers er der ikke så meget at
fortælle fra denne uge, så jeg ønsker alle en rigtig 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

