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Luciaoptog i skoletiden
Juleafslutning
Første skoledag efter juleferien

Tak for en dejlig basarlørdag – det var en god dag 

Et glimt af tirsdagens adventsspiral.

En af skolens smukkeste traditioner er adventsspiralen. Den bliver altid lagt
klar til at blive brugt den første almindelige skoledag i advent, nemlig tirsdag efter basaren.
Skolens personale og eleverne fejrer på denne måde advent og Mikaelstidens
afslutning i skoletiden.
Lige siden man i katedralen i Chartres i Frankrig lagde den store labyrint, har man i Europa
brugt dette at gå i stilhed, ja i næsten meditativ ro, ind mod et centrum og ud igen for at øve
sig i at finde hvile i det indre. I vores adventsspiral er der levende lys, fordi vi forbinder den
gamle tradition med advent og jul og alle de mange lys, der bringer varme i en ellers lidt kold
og ugæstfri tid. Og er det ikke netop op mod jul et godt tidspunkt at opøve den indre ro og
glæde ved både denne – ganske lille – pilgrimsvandring og de mange lys.
Ved adventsspiral er der klavermusik undervejs og en julehistorie som afslutning.
Med venlig hilsen
Hans Peter Rasmussen

Kære forældre i BH-1. kl.
Det har været et par gode uger i klassen, der har været en spændt forventning til at skulle
optræde og alt, hvad der skulle ske på julebasaren. Tak for den store og gode indsats i
forældre lagde for dagen til julebasaren. God weekend.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 4./5. kl.
Nu har hverdagen endelig indfundet sig efter basaren, oprydning og adventsspiralen. Jeg vil
gerne sige tak for en hyggelig basar med en flot optræden. Tirsdag holdt skolen
adventsspiral. Det er altid en speciel dag, fyldt med megen højtidelighed og tid til eftertanke.
Ellers har jeg ikke så meget at fortælle. Vi arbejder stadigvæk med regning i hovedfag, hvor
brøker er det primære tema. Fællesnævnere er noget mærkeligt noget.
Rigtig god weekend til alle
Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen

Kære forældre i 6./7. kl.
De første dage i ugen var Vita vikar. Mandag blev der ryddet op efter julebasaren, hvorefter
klassen var til fernisering på Trekanten.
Der var flere elever i klassen der modtog præmie for deres fine deltagelse i efterårets plakat
konkurrence.
Tirsdag var der traditionen tro Adventspiral. Hele skolen gik klassevis i salen og tændte lys.
Som afslutning hørte alle børnene H.C. Andersens fortælling om grantræet.
Ellers er vi i fuld gang igen med Romerrigets historie. Klassen har hørt om den sidste af Roms
syv konger, den onde tyran Tarquinius.
Der bliver skrevet referater og lavet illustrationer i hæfterne.
Tak for opbakning til Julebasaren.
Med venlig hilsen og god weekend Birgitte

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

