Ugebrev

26. okt. 2018

KALENDER
Torsdag
Lørdag

2. nov.
1. dec.

Åben Skole – kl. 16-18
Julebasar

JULEBASAR Lørdag, den 1. december: Her kommer de første oplysninger om dette
års basar:
Fordelingen af forældreopgaver/boder bliver indtil videre:
Bh.kl./1.klasse – Fiskedam
2./3. klasse – Konditori
4./5. klasse – Restaurant + salg af drikkevarer. (Vi beder om, at hver familie bringer en
madret til ca. det antal personer, man kommer + et par stykker eller tre mere, lige som vi
plejer til arrangementer. Det giver tilsammen en flot buffét, hvor der så skulle være nok til
alle  )
6./7. Vaffelbod (Sammen med eleverne)
8./9. Loppemarked og Amerikansk lotteri (Sammen med eleverne)
Blandet Landhandel og krystalbod skal gerne bemandes med ”overskuddet” af voksne, når
der er lavet vagtplaner for klasserne  Der kommer muligvis flere boder.
Dekorationsboden efterlyser hjælpere med lyst til at kreere juledekorationer, kranse mv. Der
er også praktiske opgaver med hensyn til opstilling, fylde ler i krukker, klippe gran osv. osv.,
så alle kan være med.)
Klasserepræsentanterne bedes aftale/koordinere med forældrene i klassen samt udforme
vagtlister, når vi nærmer os basaren. Hvis der er spørgsmål til dette, kan man kontakte mig
via kontoret.
Der skal gerne indsamles gevinster til amerikansk lotteri, og det vil være en stor hjælp, hvis I
vil hjælpe med det 
I nye forældre, som ikke har været med før, skal endelig spørge, hvis I har brug for det 
Der kommer nærmere beskrivelser af boder og opgaver i senere ugebrev.

Venlig hilsen Vita

Kære forældre i BH-1. klasse
Så er den første uge gået efter ferien, den har været lidt turbulent, men de sidste par dage har
været, som dem vi har allerflest af, hyggelig og dejlig. Der har været meget at snakke om og
halloween har fyldt en del. Vi er begyndt med regning og vil fortsætte med det to uger mere.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 4./5. kl.
Velkommen tilbage fra ferien. Jeg håber alle har nydt friheden. Klassen er vendt tilbage til en
periode med dansk. Der kommer til at stå højtlæsning, skrivning, lidt grammatik og andet på
arbejdssedlen for de kommende uger. I dag har vi afleveret flotte tegninger til en
plakatkonkurrence – så er det jo spændende om klassen får en vinder. Ellers har jeg ikke så meget
at berette denne gang, bortset fra, at det er blevet koldt, og varmt tøj er en god ting, samt indesko.
Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.
Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen

Kære forældre i 6./7. kl.
Vi har i ugen arbejdet med iagttagelse og observation. Børnene har tegnet
og beskrevet en gammel, enhånds foderskovl. Det er udfordrende at tegne det, man ser og
at beskrive en form uden at fortælle, hvad det er.
Klassen deltager i Trekantens plakatkonkurrence. De har lavet nogle meget
fine billeder med temaet lys og skygge. Det er spændende om nogle i klassen bliver blandt de
heldige vindere. Vi skal helt sikkert se udstillingen med de indkomne forslag.
Julebasaren nærmer sig, og jeg håber, at klassen sammen med jer forældre, vil stå for
vaffelboden.
Med ønske om en god weekend Birgitte

Kære forældre i 8./9./10. klasse
Vi er nu færdige med at tale om vejret – eller rettere om klimaet. Det har handlet om mange ting,
såsom Albedo, vanddråber, iskrystaller og snefnug, høj- og lavtryk, vinds opståen – herunder
orkaner - atmosfærens sammensætning i de forskellige lag m.m. I kan jo læse nærmere i børnenes
hæfter, der skal afleveres i løbet af den kommende uge.
I næste uge begynder vi en to-ugers periode med den industrielle revolution, den kulturelle
revolution i Danmark efter 1813, Preussens samling af de tyske lande og de forskellige følger deraf
samt den voldsomme og voldsprægede kolonisering af verden i 1800-tallet – kort sagt: Historie,
der er nødvendig for at forstå verden i dag.
I øjeblikket er vi for alvor i gang med at vænne os til den situation, at klassen er 8. og 9. klasse –
hvilket skal kunne ses i enhver arbejdssituation i enhver undervisningstime.
På torsdag kommer John Dyrnesli og taler med niende klasse i matematiktimen.
Den 7. november skal vi alle møde i Gigantium klokken 8:30 for at se og opleve de tekniske
skolers elevers kunnen. Mere om det i det næste ugebrev.

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

