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Ugebrev

01.10.2021

Kalender
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Uge 41
Uge 42

8. oktober
12. oktober
6. oktober
11. oktober
18. oktober

Michaelsfest i skoletiden
Forældremøde i børnehaveklassen kl. 17.00
Møde vedr. skolens støtteforening kl. 16.00
Projektuge
Efterårsferie

Hjælp til opsætning af hegn
Kære forældre i skolen og i Morgenfruen.
Her i weekenden vil vi begynde at sætte hegn op. Vi kunne godt bruge nogle flere hænder og
vi vil derfor høre, om der er nogen af jer, som kan hjælpe – evt. bare noget af tiden
Der er i forvejen et lille hold ”stykket sammen”. Vi mødes kl. 9 lørdag og søndag. Skolen
gir’ pizza eller sandwich til frokost.
Venlig hilsen Mads Heuer
Forælder og bestyrelsesformand - Tlf. 60648466

Kære forældre
Der allerede nu tiltag i gang på forskellige fronter, hvor vi godt kunne bruge lidt hjælp. Bl.a.
har vi Kulturforeningen, som siden skolens begyndelse har været en støtteforening til skolen.
Kulturforeningen har ikke haft så megen aktivitet i de senere år, men har tidligere bl.a. været
med til at arrangere julebasar, hvor overskuddet går til vores børnehave og skole. Den har
også være med til at arrangere foredrag om pædagogikken og antroposofien, Majfest og andre
spændende arrangementer.
Vi mødes d. 6. oktober kl. 16, hvor alle er meget velkomne – og hvor vi håber, at kunne
puste lidt liv i sejlene igen. Vel mødt.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Vandskade
Vi har desværre ikke mindre end 3 vandskader pt. Denne på billedet var efter et skybrud 8/9
august. Der er nu sat ”behandling” i gang, men konstant sug imellem murene.
Den anden var tærede fjernvarmerør langt inde under scenen. – De blev skiftet i går, men
historien slutter desværre ikke der, for der er løbet vand ind under hele salgulvet, så der er
også affugtning i gang. Det betyder, at salen i det væsentlige ikke kan benyttes pt.
Den tredje sag er et – måske – stoppet indvendigt nedløbsrør på modsatte side af bygningen.
Der kommer kameraudstyr mandag – så må vi se, hvad det viser.
Der er mange ekstra opgaver i forbindelse med forsikringssagerne, så det går lidt stærkt her (:
God weekend.
Mange hilsner Vita

Kære forældre i BH-kl.
Det har været en lidt underlig uge, børnene har på skift været syge, så der er blevet ændret en
del i, hvad vi skulle foretage os. Torsdag var vi sammen med 1./2. klasse og øvede bl.a.
Mikaelsspillet. Jeg regner med, at vi i næste uge kan færdiggøre de ting, vi er i gang med.
Bemærk venligst at forældremødet er flyttet til tirsdag d. 12/10 kl 17.00.
I ønskes en god weekend.
Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 1./2. klasse

Højdepunktet denne uge var teaterforestillingen “ Karius og Baktus.” Der var både gys og grin,
da de to frække tandtrolde var på scenen på Trekanten. Børnene var så modige, at de turde
blive fotograferet sammen med dem. Klassen har taget hul på hovedfagsperioden med
regning. Vi glæder os til at regne videre i næste uge.
God weekend.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse
Så er regnen kommet og det er i store mængder. Det har kostet mange våde sokker og sko.
Gummistøvler og regntøj er en rigtig god ide. Ellers er vi begyndt på vores husbyggeri. Der
måler, saves og hamres. Det kan godt være svært at få det til at hænge sammen, hvis ikke man
er omhyggelig og præcis i sit arbejde. Mikael spillet bliver øvet og det går rigtig godt. Fløjter,
form tegning, udenlandske gloser, tekst og flotte tegninger i arbejdshæftet. Oven i alt dette har
vi det sjovt og hyggeligt.
Nyd weekenden.
Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 5./6. klasse
I denne uge har vi arbejdet med brøker og tabeller i hovedfagstimerne. Vi har også hørt om
Pythagoras, hvordan han kom til at have betydning for alle mennesker.
Vi har reciteret replikker fra Michaelsspillet, og vi har været så heldige at gennemgå spillet
med 7.8/.9. klasse, så vi kunne få en oplevelse af, hvordan det hele forløber. Vi har kigget på,
hvor noderne ligger i nodesystemet, vi har sunget sange, og vi har skrevet en skala ind på
node-ark i musikundervisningen. Engelsktimerne har bestået af vers, engelske sange og
engelske vittigheder - det er en anden form for humor, har vi oplevet.
Jeg ønsker alle en dejlig weekend.
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 7./8./9. klasse

Nu har vi både fundet vejen syd om Afrika til Indien og vejen hele vejen rundt om jorden. Vi har
fået delt verden i to grupper – den, som Spanien måtte erobre, eje og udnytte, og den som
Portugal måtte gøre det med. Det var i hvert fald aftalen, som Paven lavede med de to lande.
I dag tager vi hul på den anden af de tre opdagelsesformer, der væltede det meste af verdens
orden lige omkring år 1500, nemlig Reformationen og den deraf følgende borgerkrig i Danmark
– den med Skipper Klement og Slaget Ved Aalborg. Den tredje af disse former – Renæssancen
og kunsten – må vi tage en anden gang.
Elevernes arbejdshæfter skal afleveres efter hovedfagstimen kommende fredag.
Med venlig hilsen Hans Peter Rasmussen

Kære forældre i 7./8./9. klasse

I dag tog vi noget tid at sætte en struktur for vores fordybelsesopgave. Det er dejligt at se
eleverne være så spændte og ivrige efter at arbejde med deres emner. I har alle noget godt at
se frem til på julebasar, hvor alle fordybelsesopgaver vil blive præsenteret.
Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend.
Med venlig hilsen Viola

