Ugebrev

12. okt. 2018

KALENDER
Mandag
Torsdag

15. okt.
2. nov.

Efterårsferie – uge 42
Åben Skole – kl.16-18

JULEBASAR:
Det er tid til for alvor at begynde at tænke på julebasaren 
Hvis nogen har lyst til at være med i planlægningen, kan undertegnede gerne kontaktes.
Der bliver et møde onsdag d. 23. oktober kl. 15, hvor man er meget velkommen til at møde
op. (Også selv om, at man først kan komme senere. ) Det vil være dejligt med en tilmelding,
da jeg vil forsøge at arrangere lidt spiseligt- sms til 2427 1597. Vi ser frem til en dejlig tid
med planlægning og forberedelser, som gerne skal kulminere i en superfin julebasar 
Venlig hilsen Vita

Musikundervisningen om eftermiddagen forventes at komme i stand fra
fredag d.2 . november. Der kommer en henvendelse til de interesserede i løbet af ugen efter
efterårsferien.
Venlig hilsen Vita

Kære forældre i BH-1. klasse
En god uge har nået sin afslutning, alle børn er tilbage, det er dejligt. Tak for et godt
forældremøde. Vi afslutter de ting, jeg fortalte om på mødet, så nye opgaver kommer til efter
ferien. Det er tid for indesko, så det vil være dejligt, hvis alle kan tage sko med.
Lanternefest er tirsdag d.13.november, mere om det når vi nærmer os. Der er en
rengøringsliste med hjem i skoletasken. Klasse repræsentanter er Mia, Christina og
Anneemaj . Med i vedligeholdelses udvalg er Jean Babtiste, Ole og Ditte.
I ønskes en dejlig efterårsferie.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 2./3. kl.
Tak for et godt forældremøde i mandags.
Til dem der ikke var med - vi blev enige om at det var en god ide med en klassekasse og at
indbetalingen - 50 kr. -skulle foregå over skolepenge, MEN det kan ikke lade sig gøre rent
administrativt, så jeg kigger lig på andre muligheder.
Desuden vil jeg gerne at de børn der har mulighed for det, har en snittekniv med efter ferien
så vi kan komme i gang med at snitte nogle fine ting.
Jeg ønsker jer alle en dejlig efterårsferie - vi slutter dagen i dag med en gang rundbold :-)
Kærlig hilsen Tine

Kære forældre i 4./5. kl.
I denne uge har vi afsluttet perioden om dyrekundskab. Det har været en inspirerende
periode, hvor eleverne har vist meget stor interesse og viden omkring dyrene, vi har talt om.
For første gang har de fået en hjemmeopgave, som de meget stolte har afleveret. Jeg glæder
mig meget til at læse dem.
Jeg ønsker alle en rigtig god efterårsferie.
Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen

Kære forældre i 6./7. kl.
Vi er nu færdige med årets første regneperiode. Vi har arbejdet med procentregning, og vi
har haft gang i alle fire regnearter.
Årstiden kalder på indendørs sysler, og i klassen er der flere, der er gået i gang med
strikketøjet. Har i garnrester der hjemme, modtager vi dem med glæde.
Nu er der tid til en velfortjent pause.
Med ønske om en dejlig efterårsferie
Birgitte
Med venlig hilsen og god weekend Birgitte

Kære forældre i 8./9./10. klasse
Så er vi alle i gang med skole igen efter en uge med praktiske erfaringer på arbejdspladser. Vi
har beskæftiget os med klimaforhold i faget klimatologi – vind, regn og så videre – og dette
fortsætter vi et stykke med efter ferien.
Nogle af eleverne er i fuld gang med deres selvstændige opgaver, resten kommer i gang i
tiden lige efter ferien, når de har valgt sig et emne.
I dag markerer vi såvel feriens begyndelse som behovet for at bevæge sig ved, at alle elever
på skolen deltager i en stor rundboldkamp, hvorefter de har fri kl. 12:30.
Og så ønsker vi alle hinanden en god og forhåbentlig fortjent ferie.
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

