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Ugebrev

13.08.2021

Kalender
Onsdag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag

25. august
2. september
7. september
14. september

Forældremøde 1./2. klasse kl. 17.00
Høstfest kl. 17.00 til ca. 19.00
Forældremøde 3./4. + 5./6. klasse kl. 17.00
Forældremøde 7./8./9. klasse kl. 17.00

Kære alle
Hjertelig velkommen til det nye skoleår.
Det har været lidt tekniske udfordringer med trykning af kalenderen. Den kommer med hjem i
næste uge. Foreløbigt er den vedhæftet til ugebrevet.
Rigtig god weekend.
Kærlig hilsen Vita

Kære forældre i BH-kl.

Det har været rigtig dejligt at møde og være sammen med jeres børn. Der er en god og
hyggelig stemning blandt børnene og tiden flyver afsted med leg og gøremål. I den kommende
tid vil vi arbejde med bondens liv i høsttiden, som sluttelig ender med en høstfest d. 2/9. I
ønskes en god weekend.
Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 1./2. klasse
Gensynsglæden efter sommerferien var stor, da børn, forældre og
lærere onsdag kunne mødes igen til den første skoledag. Nyt
skoleår, nyt klasseværelse og ny klasselærer. Børnene har taget
godt imod det hele og ser allerede ud til at føle sig hjemme i det
nye klasseværelse. Torsdag begyndte med morgensang i salen. I
slutningen af hovedfagstimen gik vi en tur. I første fagtime havde
vi eurytmi og i anden fagtime fik vi øvet os på næste uges
morgensange. Nu hvor vi har fået taget hul på de første
skoledage, ser vi frem til et nyt og spændende skoleår.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse

Hjertelig velkommen tilbage fra ferien. Det er skønt at se alle igen. Vi har lige brugt de første
dag til at finde os til rette med alt det nye – vores eget klasseværelse og morgensang bl. a. Vi er
begyndt med formtegning og regning. Det er skønt at opleve deres arbejdsiver – de er næsten
ikke til at stoppe igen. I løbet af næste uge bestiller vi farveblyanter til klassen. Det bliver
klassens nye arbejdsredskab, når der skal skrives og tegnes i hæfterne. Klasserne plejer at
anskaffe de samme farveblyanter så alle har de samme muligheder, når vi skal tegne mm.
Prisen på en kasse farveblyanter er 275 kr.
Jeg vil gerne byde Elliot og Louis og deres familie velkommen til skolen. Vi håber de vil falde
godt til hos os.
Rigtig god weekend til alle.
Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 5./6. klasse
I denne uge har der været formtegning på programmet i hovedfagsundervisningen.
Derudover har vi sunget, talt om fløjtespil, og afprøvet nogle forskellige, noget udfordrende
remser.
Violinundervisning er vi også startet op på - vi har talt om de forskellige dele af hhv. violin og
bue - strengenes navne og hvordan de skal stemmes.
Næste uge starter vi på en dansk-periode. Der er det planen at vi får læst en fælles bog,
skrevet diktater, øvet håndskrift, øvet grammatik og nogle mundtlige øvelser i form af vers og
remser. Indskrivning vil også komme på programmet.
Rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 7./8./9. klasse
Sikke en vellykket start på vores nye skoleår. Børnene (eller skal jeg sige teenagerne) voksede
så meget i løbet af sommerferien, de ikke kun blev højere, men de vendte tilbage med en slags
roligere energi end før. Misforstå mig ikke, de løber stadig rundt og spiller fodbold med de
andre under frikvarteret, men i lektionerne lytter de allesammen til mig og til hinanden,
derudover er der en fantastisk arbejdsro. Alt dette gør mig meget spændt på det skoleår, der
ligger foran os.
Fra næste uge starter vi vores rengøringsrutine igen (klasseduks og forældrerengøring).
I denne uge tager jeg mig af den opgave.
Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend.
Med venlig hilsen Viola

