Ugebrev

1. februar 2019

KALENDER
Mandag
Torsdag
Fredag

18. febr. Vinterferie (18.02.-24.02.19 – uge 8)
28. febr. Åbent Hus kl. 16.00-18.00
1. marts Fastelavnsfest (i skoletiden)

FASTELAVN nærmer sig og temaet i år er:
CIRKUS
Det vil ud over mange muligheder for udklædning (-masker) også give lejlighed til, at
eleverne kan øve sig på forskellige ”numre”, som vises til festen. Mere senere.…..

Kære forældre i BH-1.klasse.
Mette har været vikar de to første dage og Leonora de tre sidste dage i denne uge, næste uge
er jeg igen i klassen.. Det har været nogle gode dage, hvor hovedfag har været matematik.
Stemningen i klassen har været fin. God weekend.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 2.-3. klasse.
Det har været en uge med god og rolig stemning i klassen. Vi har fulgt skemaet og i hovedfag
har vi haft dansk.
God weekend.

Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 4./5. klasse
Så er der gået en uge med sne, kælke, våde sokker, vanter, huer mm. Når der ikke blev brugt
tid i sneen har vi ”købt ind” til skituren til Norge. Sikke en huskeseddel der blev lavet.
Nævnere er blevet ændret og dele og gangestykker er blevet udregnet. Hvis man ikke er
blevet færdig med opgaverne i klassen, skal man huske at færdiggøre dem hjemme. Med håb
om endnu en uge med sne, ønsker jeg alle en god weekend.
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 i 6./7. kl.
6.-7. klasse har konstrueret og udformet platoniske legemer, tetraeder, heksaeder, oktaeder
og ikosaeder i karton i nogle af deres fagtimer i denne uge. De arbejder begejstret og
koncentreret på opgaven. Næste uge vil vi lave et pentagondodekaeder, som består af 12
femkanter. Jeg håber, det kan blive til en ’uro’ med de fem legemer i løbet af næste uge.
Med venlig hilsen Jakob Andersen

Kære forældre og elever i 8/9 klasse
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

Kære 8.-9. og 10. klasse
I denne og næste uge har 8.-9. og 10. klasse en fysikperiode, og fysik kunne betegnes som et
tænkefag (modsat kemi, som kunne beskrives som et iagttagelsesfag). Vi har indledningsvis
gjort os tanker om stabilitet, ligevægt mellem kræfter, og labilitet, hvor uligevægten fører til
bevægelse. Er vi eksempelvis i kropslig ligevægt, står vi stabilt ret op og ned, mens vi i
uligevægt vælter og er labile. Små forsøg har givet os et indhold at tænke over med hensyn til
de kræfter, vi og andre legemer er påvirket af.
De seneste fire dage har vi efter få iagttagelsesforsøg gjort os tanker inden for det
fysikområde, som hedder optik. Hvordan kan vi forstå, at overgange mellem lys og mørke set
gennem et prisme viser sig farvede inden for det varme henholdsvis det kolde spektrum?
Siden har vi behandlet lysets brydning i andre slags prismer, i konkav- og koncekslinser, som
vi finder dem i for eksempel brilleglas, og til sidst spejling i prismer, som fører til en
forståelse for lyslederteknologi.
Vi fortsætter i næste uge, hvor det ville være dejligt, om eleverne kom til tiden, som jo er
klokke 8:20. Og jeg håber, vi er ovre den værste sygdomsperiode, så alle elever kommer i
skole hver dag.
Med venlig hilsen Jakob Andersen

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

