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Ugebrev

04.03.2022

Kalender
Uge 15
Mandag

11.-15 april
18. april

Påskeferie
2. Påskedag

Morgenfruen- Kære forældre
Vi havde fa børn i uge 8, sa vi haber alle har haft en god ferie:)
Vi begynder pa forberedelserne til pasken – lige sa stille. I denne uge hører vi eventyret om
Kong Frost og Frøken tø og synger ogsa om dem. Vi synger om dyrene, da de begynder at vagne
og komme ud igen.
Vi byder velkommen til to nye børn i børnehaven – Aron og William som begyndte tirsdag.
Amir, Adelphie’s lillebror, er begyndt i vuggestuen. Det betyder ogsa at vi skal bruge
garderobeplads, sa nu ma alle rykke lidt sammen og benytte de to kroge, de har. I den
forbindelse er der stofposer pa vej, hvor børnenes skiftetøj skal være fremover. Sa bliver det
nemmere for børnene selv at tage tøjet. Vi arbejder altid med selvhjulpenhed, ift. af- og
paklædning, abne og lukke madkasser, etc.
Vi tager pa tur onsdag den 9.3.22. Som optakt og forberedelse til pasken, vil vi hjem til
Charlotte og se hendes høns og samle æg.
Til frokost far børnene scramble eggs og vegetar pølser med øko ketchup til. Sig til, hvis jeres
børn ikke taler/ma fa den pagældende menu.
Vi skal være i haven og spise ude under halvtag, sa det er vigtigt at børnene har varmt tøj med,
ekstra tyk bluse, gode vinterstøvler og ikke mindst en varm hue til at holde pa varmen.
Vi tager afsted med bussen kl. 9.20 sa børnene skal være her senest kl. 8.45 og vi er hjemme
igen ca. kl. 13.

Lige for øjeblikket arbejder vi voksne med at reflektere over hvordan vi kan forbedre ”af og
paklædning i garderoben”, se refleksions ark pa brand skabet, hvis I vil vide mere.
Tak fordi I er sa gode til at flytte brikken pa ”Steiner Aulaen”:)
Aret 2022 ser sadan ud:
Den 8.4.

Paskefest

Med børnene

Den 11-13.4 Paskeferie – hvem kommer/holder fri
Den 25.5

Majfest

Med børnene

Den 27.5

Kr. Himmelfart – hvem kommer/holder fri
Arbejdsdag – dato følger

Den 3.6

Pinsefest

Med børnene

Den 26. 6

Sommerfest

Med forældre fra kl. 15-17

Den 26. 8

Høstfest

Med børnene

Den 29.9

Skt. Mikael

Med børnene

Uge 42

Efterarsferie – hvem kommer/holder fri

Den 11.11

Lanterne fest

Med forældre fra kl. 17

Den 30.11

Advents spiral

Med børnene

Den 16.12

Julefest – dato følger

Med forældre

Uge 52

Juleferie – hvem kommer/holder fri

Den 6.1.23

Hellig tre konger

Ugens rytme:
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Gatur

Kreadag

Gatur

Eurytmi &
sansedag

Gatur

Nar vejret er godt, har vi mulighed for at medbringe madpakker pa gaturene.
Rigtig god weekend til jer
Venlig hilsen Charlotte

Kære forældre i BH-kl.
Så er foråret kommet og hvor er det skønt!
Vi har tegnet forårstegninger, lavet blomster og
træer i bivoks til vores årstidsbord og været på tur,
hvor vi samlede blomster og fine grene til bordet.
Dertil er vi godt i gang med både formtegning og
vores fingerstrikkeprojekt.
Sidst men ikke mindst har vi undersøgt, hvordan
fuglene bygger deres reder og derefter brugt reden
til at bygge en lille landsby sammen med nogen af
børnene fra 1./2. Klasse.
Rigtig god weekend til alle.
Med venlig hilsen Pernille

Kære forældre i 1./2. klasse
I disse uger har vi regning i hovedfag. Derudover tegnes der formtegninger. Formtegning
handler meget om at forvandle former. Derfor har det været fantastisk spændende at følge
børnene i eurytmitimen, hvor de først har tegnet en femstjerne på tavlen og derefter har
børnene gået som en femstjernet. Dermed har de nærmest " tegnet" en femstjernet på gulvet
med fødderne.
God weekend.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse

Velkommen tilbage efter ferien. Det lyder til, alle har nydt den i stor stil. Det var skønt at se
eleverne og ikke mindst alle 14. Jeg tror mandag var første gang siden efterårsferien, at klassen
var fuldtallig. Men man skal jo ikke glæde sig for meget, da vi havde den første sygemelding
tirsdag. Men pyt, det skal nok gå. Vi er vendt tilbage til den nordiske mytologi og hørt om Hel,
som er bosat i underverdenen. Hun er en lidt uhyggelig type. Vi har hørt, om hvordan Odin har
mistet sit højre øje. Han gav det til Mimer, så han kunne drikke af visdommens brønd. Det er
nogle fantastiske historier, vi hører.
Det er vist alt for denne gang. Jeg ønsker alle en rigtig dejlig og forhåbentlig solrig weekend.
Venlig hilsen Lone

Kære forældre i 5./6. klasse

Så fik vi afsluttet perioden om farvelære. Det har været meget spændende, og jeg kan høre på
mange af eleverne, at deres oplevelse af farver og især solopgange og solnedgange bliver der
lagt mærke til på en anden måde. Fantastisk!
Næste uge starter vi på en danskperiode med boganmeldelse som emne. Eleverne skal vælge
en bog af en nordisk forfatter og derefter skrive en boganmeldelse. Vi gennemgår i løbet af
perioden de forskellige punkter, som den skal indeholde.
Må alle have en rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 7./8./9. klasse

Denne uge er gået hurtigt. Vi kastede os ud i biologiens fascinerende verden. Vores hovedfokus
i denne uge var at se på, hvad der sker med vores mad, efter vi har spist den. Klassen viste stor
interesse for emnet, og vi havde både gode diskussioner og koncentreret individuelt arbejde. Vi
sluttede ugen af med at snakke om muskler, og jeg glæder mig til at fortsætte med det emne på
mandag.
I næste uge får vi besøg af vores UU vejleder Mie, som vil fortælle mere om vores kommende
praktikforløb for eleverne i 8. og 9. klasse.
Jeg ønsker jer alle en dejlig solrig weekend.
Med venlig hilsen Viola

