Ugebrev

25. januar 2019

KALENDER
Mandag
Fredag

18. febr. Vinterferie (18.02.-24.02.19 – uge 8)
1. marts Fastelavnsfest (i skoletiden)

Kære forældre i BH-1. klasse.
Vi fortsætter med dansk i næste uge. I dag fredag har vi sammen med de øvrige elever været i
salen i noget af hovedfagstimen, hvor Hans Peter har fortalt om de amerikanske indianere,
som optakt til vores projekt uge. God weekend.
Venlig hilsen Helene

2./3. klasse
Det har været en dejlig uge, selvom vi har savnet de kammerater, der har været syge.
Den har stået på dansk i hovedfag – vi har arbejdet med historien om Ronja Røverdatter, og
eleverne har været både ivrige, engagerede og meget flittige.
Flere af eleverne har klaget over, at de frøs på de kolde dage. Det vil være godt med en ekstra
varm trøje og indesko/tykke sokker til at have på i klassen. Ligeledes vanter og hue. Vinden
har været bidende kold.
Rigtig god weekend.
Venlig hilsen Vita

Kære forældre i 4./5. klasse
Fra Danmarks geografi har vi bevæget os over i regningens univers. Her er vi blevet mødt
med brøker og decimaltal. Vi har regnet ud, hvad det koster at lave æblekager og pandekager.
Som en elev sagde:” Det er godt nok lidt dyrt”, og det endte godt nok med at råvarerne var
lidt dyre.
Til sidst har jeg en lille bøn til alle. Hvis det går som vejrguderne har spået, ser det ud til at
næste uge bliver hvid. Derfor vil jeg gerne bede alle sørge for varmt tøj til alle, da vi nok skal
ud og opleve sneen, hvis altså den kommer

Jeg ønsker alle en spændende sports- og sneweekend.
Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen

Kære forældre og elever i 6/7 klasse
I denne uge har klassen haft hovedfagstimer sammen med 6/7 klasse. Vi har vidensmæssigt
forberedt projektugen – uge 7 – hvor emnet er de nordamerikanske indianeres historie og
kultur.
I de to næste uger har klassen og jeg naturfag i hovedfag. I de timer, som Birgitte plejer at
have, har klassen Jakob Andersen, der har hovedfag i 8/9 klasse.
I uge 7 har vi så en spændende uge med praktiske opgaver vedrørende ”de indfødte
amerikanere”, som indianerne i vore dage kaldes i USA.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 8/9 klasse
I denne uge har klassen haft hovedfagstimer sammen med 6/7 klasse. Vi har vidensmæssigt
forberedt projektugen – uge 7 – hvor emnet er de nordamerikanske indianeres historie og
kultur.
I de næste to uger har klassen naturfag med Jakob Andersen, som allerede meddelt. Jakob
tager også de to ugentlige dansktimer, som Birgitte plejer at have.
I uge 7 har vi så en spændende uge med praktiske opgaver vedrørende ”de indfødte
amerikanere”, som indianerne i vore dage kaldes i USA.
John Dyrnesli har i denne uge haft samtaler med alle tilstedeværende elever om forskelligt
vedr. uddannelsesvalg.
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

