Ugebrev

28. sept. 2018

KALENDER
Fredag
Mandag
Tirsdag
Mandag

28. sept.
8. okt.
9. okt.
15. okt.

Michaelsfest i skoletiden
Forældremøde i 2./3. kl. (kl. 17:00)
Forældremøde i BH-kl./1. kl. (kl. 17:00)
Efterårsferie – uge 42

OBS: Vedrørende musikundervisning om eftermiddagen:
Der er kommet en sygemelding fra læreren, så det kan desværre ikke komme i gang lige nu.
De tilmeldte hører nærmere, så snart vi ved noget mere.
Venlig hilsen Vita Jessen

Kære forældre i BH-1. klasse
Jeg vil blot minde om, at forældremødet er blevet flyttet og den nye dato er i uge 41, tirsdag
d. 9. oktober kl. 17.00.
God weekend - venlig hilsen Helene

Kære forældre i 2./3. kl.
Så gik ugen op til Mikaelsfesten - vi har øvet hver ugen og klassen er
bare så klar til skuespillet idag...
Inden skuespillet skal vi igennem nogle svære ridderprøver som vi håber alle består og
derefter et - forhåbentligt - velfortjent sværdbrød, som klassen i fællesskab har bagt.
Fællesskab og sammenhold - 2 vigtige ting for en ridder, og den prøve har de alle bestået :-) I
hovedfag har vi stadig regning - vi har i denne uge arbejdet med plusstykker og bla. regnet
målene i brødopskriften ud.
Forældremødet som var annonceret til d 2. oktober, har jeg, med godkendelse fra de fleste af
jer flyttet til mandag, den 8. oktober - det er kl 17 vi starter. Hvis nogen af jer har noget i
gerne vil ha vi snakker om på mødet så giv mig gerne besked. Jeg regner med mødet slutter
ca. 18.30.
Rigtig god weekend til alle
Kærlig hilsen Tine

Kære forældre i 4./5. kl.
Så er der gået endnu en uge. Vi har brugt meget tid på at øve smedenes rolle i Michaelsspillet. Men nu
er der styr på det hele. Ellers er vi begyndt på en ny periode. Dyrekundskab. Vi er begyndt med at
beskrive mennesket som et 3-delt væsen med hoved, krop og lemmer.
Det første dyr, som vi har snakket om, er bæveren – eller landskabsarkitekten. Meget spændende.
Børnene har i forbindelse med denne periode fået lektier for. De skal skrive om, og tegne et dyr efter
eget valg. Det kan godt være svært at vælge.
Ellers vil jeg blot sige velkommen til Michaelstiden, hvor temperament og konflikter står i kø –
akkurat som jeg beskrev til forældremødet. Igen – der bruges meget tid på at tale om, hvordan man
omgås andre. Og de ting jeg hører om, ordner jeg med de enkelte involverede. Som jeg sagde i dag til
klassen: To kan sagtens blive uenige, men den store kunst er at holde konflikterne blandt de
involverede, så det ikke kommer ud af proportioner.
Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen

Kære forældre i 4./5. kl.
Vedr. violinholdene: Der er dukket flere små hensyn frem, så nu er der lavet nye hold.
Børnene får listerne med hjem.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Til forældrene i 6-7 klasse
De fleste er glade for at komme i gang med regning. Procentregning er dejlig konkret, da vi
ofte tager udgangspunkt i dagligdags eksempler. Vi har gang i de fire regnearter, og der er
sved på panden.
Klassen har øvet hver morgen til Mikaelsfesten. Det har de gjort meget fint og fredag i 2.
fagtime opfører hele skolen stykket i salen.
På mandag skal klassen have vikar, da jeg har en feriefridag. Vores vikar hedder Signe, børnene har mødt hende, og de fortsætter blot med at regne.
Husk tirsdag skal klassen til Lønstrup. Jeg glæder mig meget til besøg. Vi skal have boller og
klappe hunden, spise æbler og gå en tur langs havet.
Klassen skal møde på skolen til sædvanlig tid og er hjemme ca. kl. 14. (Afgang 8.20 fra
skolen).
Det er vigtigt med godt fodtøj og tøj, der passer til vejret. Thomas (Claras far) og Niels (Idas
far) står for kørsel. NB: Der er kommet et afbud fra den ene af de tre chauffører. Er der
mon en anden forældre, som har mulighed for at hjælpe med kørsel?
(Birgitte tlf. 51220696)
Med venlig hilsen og god weekend Birgitte

Kære forældre i 8./9./10. klasse
I dag fredag fejrer vi Mikaelsfesten – det Godes kamp mod det Onde. De fleste af eleverne i
klassen skal ind i dragen, og denne har vi arbejdet hårdt på at gøre flot og imponerende ved
hjælp af når og tråd. Det bliver nok en flot forestilling.

I næste uge er alle jo væk på praktik – det bliver interessant at høre fra dem, når de kommer
tilbage.
I tirsdags afleverede seks af eleverne deres emner til fordybelsesopgaverne. Meget
interessante emner, som det bliver spændende at se, høre og mærke, når de bliver afleveret i
november.
Til alle elever: Hav en rigtig god praktikperiode. Og på gensyn om en uges tid
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

