Ugebrev

8. 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 og 2.-3. klasse.
De to klasser har været sammen de sidste to dage. Det har været et par rigtig gode dage, som
mundede ud i en ”hyggetime” med kakao og Mariekiks her fredag over middag.
Næste uge er det projekt/temauge (om indianere) og der skal foregå spændende ting og
sager. Der kommer billeder osv. i næste ugebrev. Der bliver en lille udstilling fredag d. 15.2. i
salen kl 11.45-12.30, hvor I gerne må kigge ind, hvis I har lyst og mulighed.
Rigtig god weekend - Venlig hilsen Vita

Kære forældre i 4./5. klasse
Nu har vi overlevet den sidste uge med regning. Det er de pokkers brøker, som har drillet.
Men det er nu alligevel sjovt, når man kan lave 3-dele om til 3000-dele.
Årets projektuge handler om nordamerikanske indianere. Vi har mange planer, og så må vi
se, hvad det ender med. Fordi vi har projektuge, har alle fri kl. 12:30 hele ugen. Fredag er der
udstilling i salen. Alle er velkomne.

Fastelavn nærmer sig hurtigt. Det er fredag den 1. marts. Vi har valgt at skolen har et
fællestema ”cirkus”. I denne uge har vi sagt farvel til Mille. – Vi ønsker hende alt godt
fremover.
Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen

Kære forældre og elever i 6/7 klasse
Vi har nu gjort to ugers arbejde med akustik færdig. Vi har øvet os i at beskrive det, vi har
prøvet os frem til, så præcist som muligt – slet ikke så let som det lyder.
I uge 7 har vi så en spændende uge med praktiske opgaver vedrørende ”de indfødte
amerikanere”, som indianerne i vore dage kaldes i USA. I denne uge arbejder klassen
sammen med 8/9 klasse.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre i 6./7. kl.
I engelskundervisningen har vi læst i en bog om den store opdagelsesrejsende og korttegner
Thomas Cook, der på flere ekspeditioner blandt andet udforskede New Zealand, hvor jeg har
været. Jeg har fortalt lidt fra min rejse dertil i 1985. Vi forsøger at komme i samtale, og for
flere af eleverne går det forrygende, andre lytter mere. Vi synger også nogle engelske sange,
og klassens energi lever de ud i smuk og engageret sang.
De fleste elever fik lavet de platoniske legemer, som vi har hængt op i ’uroer’ under
klasselokalets loft.
Med venlig hilsen Jakob Andersen

Kære forældre og elever i 8/9 klasse
I uge 7 har vi en spændende uge med praktiske opgaver vedrørende ”de indfødte
amerikanere”, som indianerne i vore dage kaldes i USA. . I denne uge arbejder klassen
sammen med 6/7 klasse.
Efter vinterferien har klassen igen mig til hovedfag.
Der bliver et forældremøde tirsdag den 19. marts. Jeg glæder mig til at se jer. Det bliver som
sædvanlig klokken 17.
Klassen har fået at vide, at der bliver en rejse til København – i uge 21 eller 23, dette er
endnu ikke afklaret. Formålet er at følge op på den kunstperiode, der bliver undervist i i
tiden op til rejsen. Når datoerne ligger fast, skal eleverne/forældrene tilmelde sig til rejsen –
nærmere derom efter vinterferien.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære 8.-9. og 10. klasse
I dag, fredag, har vi set filmen Døde Poeters Klub. Min erfaring er, at denne film kan indgyde
de unge mennesker idealer og selvstændighed. Den handler om en fritænkerlærer på en

amerikansk kostskole i 1950erne. Der kan ikke ske noget ved at se den med de unge
mennesker igen.
Den fysikperiode, vi afslutter nu, har været en intens gennemgang af fysiske fænomener, og
vores opgave har været at tænke os frem til de lovmæssigheder, der ligger til grund for
fænomenerne.
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

