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KALENDER
Fredag
Torsdag

12. april Sidste dag før påskeferien
25.april Generalforsamling

Kære forældre i 2./3. klasse
Det er skønt at mærke elevernes glæde ved læsning, og de kommenterer jævnligt, at de
”elsker” at læse. Det varer ikke så længe, før vi går i gang med næste periode, som kommer til
at handle om ”vægt”. Eleverne skal lave en vægt hver, og til det har vi brug for en kokosnød
pr. barn. Desuden en træbøjle. Har I mulighed for at skaffe det? Gerne i løbet af næste en
uges tid, hvis det er muligt. På forhånd mange tak. Rigtig god weekend til alle.
Venlig hilsen Vita

Kære forældre i 4./5. klasse
Som I sikkert ved er vi i gang med fortællingen om Buddha. Det vil sige, vi har været en del af
hans forvandling til Buddha – den oplyste. Vi har talt meget om tankerne bag buddhismen,
specielt tanken on, at det vi tænker og gør mod andre, vender tilbage til os i senere liv. Men
ikke blot i senere liv men også i dette liv. Vi kan vel sige, at man høster, som man sår. Det er
altid vigtigt at have dette med sig i hverdagen. Vi er godt i gang med at øve til skolernes
sangdag, og vi har taget nogle af noderne i brug, når vi fløjter.
I denne uge har eleverne fået et øvehæfte, hvor skrivningen bliver øvet, samt malende
tegning. Det kan godt være svært at beholde denne tegneteknik, når farveblyanterne tager
over. Men resultatet bliver et helt andet udtryk når man bruger denne teknik.
Jeg vil gerne byde Esther og hendes familie velkommen. Jeg håber hun vil finde sig godt til
rette på skolen.
Det er alt for denne gang. Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.
Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen

Kære forældre i 6./7. klasse
Som vi talte om på forældremødet, er der planlagt en klasserejse til Bornholm i uge 23. Det er
fra mandag den 3. juni til og med fredag den 6. juni. Har I noget, skolen bør vide i den
forbindelse, beder vi om, at I kontakter Vita eller mig så snart som muligt.
Vi minder lige om, at skoledagen begynder med morgensang for alle kl. 8:20. Der er nemlig
enkelte af elever, som jævnligt kommer for sent.
Som jeg har informeret om, samler vi elevernes mobiltelefoner ind om morgenen. Har I
besked til jeres børn, beder vi om, at det går gennem kontoret.
I hovedfag går det videre med astronomi, og vi har blandt andet ud fra betragtninger af
skygger på jordkloden nu kendskab til meridianer, længdegrader og de med ækvator
parallelle linjer breddegraderne. Desuden gør vi os tanker om stjernehimlen, fixstjernerne,
de cirkumpolare stjerner og polarstjernen, der som den eneste ikke bevæger sig, men står
fast mod nord ... næsten.
Med venlig hilsen Jakob Andersen

Kære forældre i 8./9./10. klasse
Tak til de fremmødte for et hyggeligt forældremøde.
Der vil straks i den kommende uge – når de nødvendige detaljer foreligger – komme en
seddel til jer vedr. en række forskellige ting.
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

