Ugebrev

15. februar 2019

KALENDER
Mandag
Torsdag
Fredag
Onsdag
Tirsdag

18. febr.
28. febr.
1. marts
6. marts
19. marts

Vinterferie (18.02.-24.02.19 – uge 8)
Åbent Hus kl. 16.00-18.00
Fastelavnsfest (i skoletiden)
forældremøde i 6./7. kl. – kl. 19.00
forældremøde i 8./9./10. kl. – kl. 17:00

Fastelavnsboller
Der er en lang tradition for, at forældrene står for fastelavnsbollerne til festen. Vi fylder slik i
tønderne og serverer juice til bollerne.
Så kære forældre – vil I også i år bage fastelavnsboller til os??? Vi vil gerne bede om, at de
kommer fredag morgen d. 1. marts.
På forhånd tusind tak 

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.

Kære forældre i BH-1.klasse og 2.-3. klasse.
Vi har haft en spændende uge med mange gøremål. Børnene har fået deres fine ting med
hjem i dag. Billeder længere nede i ugebrevet.
Rigtig god vinterferie.
Venlig hilsen Vita

Kære forældre i 4./5. klasse
I denne uge har vi vist alle stukket os på en synål. Der har været en intens arbejdsstemning i
klassen, hvor alle har været i gang med sytøjet. Der er blevet tegnet mønstre, klippet og syet
sammen og syet pyntesting med og uden perler. Alle har lavet ting, som de kan være stolte af.
Vi har hørt historier hver morgen og dagen er sluttet med dans i salen. Det har været en skøn
uge.
Jeg vil ønske alle en rigtig god vinterferie.
Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen

Kære forældre i 6./7. og 8./9./10. klasse
Projektugen er nu færdig. Hver enkelt elev har arbejdet med en opgave efter eget frie valg,
men i meget samarbejde og samvær mellem begge klasser. Sidst på dagen har alle hver dag
sammen malet på store fællesbilleder med motiver fra de amerikanske indianeres kultur. Og
en times tid med energisk folkedans har midt i dagen givet mere fart i blodomløbet. Det har
været en spændende uge, der har stillet store krav til alles kreativitet og arbejdsdisciplin. Og
mon ikke alle har fået et forstærket indtryk af denne spændende kultur?
Efter vinterferien har 6/7 klasse hovedfag med Jakob Andersen, og 8/9/10 har
undertegnede.
Faget geometri er snart på programmet til 8/9/10, og derfor skal tegnegrejet med passer,
lineal, trekant og velspidset blyant være klar nu.
Jeg minder om begge forældremøder i de to klasser.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 8/9/10 klasse
I år foregår klasserejsen på en lidt anden måde end sidste år.
For det første bliver vi i Danmark: Rejsen går til København.
For det andet er rejsen en direkte del af undervisningen, idet den er afslutningen på en intens
periode med kunsthistorie og kunstbetragtning – vi skal beskæftige os med kunst på
Glyptoteket, Den Hirschsprungske Samling og Storm P-museet. Og med andre herligheder
som Vor Frelsers Kirke, Synagogen, Havnerundfarten, betydelige bygninger, byggerier m.m.
samt Dyrehavsbakken.
For det tredje bliver der også undervist i byens historie og geografi i nogle dage (1/3 af alle
landets indbyggere bor derovre, og byen er jo trods alt vores hovedstad).
For det fjerde skal vi bo på et vandrerhjem i hjertet af byen.
For det femte skal eleverne denne gang tilmelde sig rejsen, hvilket sker i tiden efter
vinterferien.

For det sjette bliver rejsen ikke ret dyr – vandrerhjem, mad og nogle få ture med offentlig
transport – plus lommepenge. Budgettet kommer, når jeg kender det hele – altså kort efter
vinterferien.
For det syvende er tiden noget mere begrænset – vi rejser i uge 21, og det er tanken, at vi
rejser mandag og vender hjem lørdag.
Mere om dette på forældremødet, der er blevet sat til den 19. marts klokken 17. Er der
spørgsmål, bedes I ringe.
Der kommer snart datomuligheder for konsultationer for dem, der endnu ikke har været i
ilden.
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

