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Ugebrev

14.10.2022

Kalender
Uge 42
Onsdag
Torsdag

26. oktober
27. oktober

Efterårsferie
Informationsaften
Fotografering

kl. 17:00-19:00

Forældrekaffe
Vi holder forældrekaffe igen onsdag d. 2. november fra kl. 13.30 til ca. kl. 16.
Tak til alle der kommer forbi - det er superhyggeligt at I har lyst til at bruge lidt tid sammen
med os.
Kærlig hilsen Janne og Nicola

Fra ledelsen
Skoleledermøde i Odense
Line og Nanna har været på skoleledermøde for alle Steiner skoler i Odense. Mødet er
faciliteret at Steinerskolerne i Danmark. Det er en sammenslutning, der varetager fælles
interesser og opgaver for landets 14 steinerskoler. I kan læse mere om Steinerskolerne her og
bl.a. også om pædagogik og Steiner HF mv. https://www.steinerskolerne.dk/
Det var meget givtigt at møde skoleledere fra de andre Steiner skoler og høre om, hvad der
rører sig hos dem, så det bliver fremadrettet en fast del af vores årsplan at deltage.
Hjemmesiden
Hjemmesiden er under en mindre opdatering. Fremover bliver det muligt via en ny kalender
feature at melde sig til informationsaftener og pædagogiske foredrag mv.
Den er lige straks klar.

Informationsaften
Den 26. oktober 2022 kl. 17:00-19:00 afholder skolen informationsaften for interesserede og
kommende forældre. Så kender I nogen derude, som er nysgerrige på at høre mere om skolen,
så oplys dem gerne arrangementet.
Man kan tilmelde sig via hjemmesiden. Jf. ovenfor - den er lige straks klar.
Ja, vi er klar over, at fristen igen er kort. Derfor bliver der nu som en del af opdateringen af
hjemmesiden lagt datoer op på kommende informationsaftener, pædagogiske foredrag, åbent
hus osv. Så alle datoer for hele skoleåret er på plads på hjemmesiden fra nu af. På den måde
håber vi at være mere på forkant med vores informationsarrangementer end på bagkant.
God efterårsferie
Sidst men ikke mindst ønskes I alle sammen en god efterårsferie og vi gør opmærksom på, at
kontoret er lukket i efterårsferien.

Kære forældre til SFO-børn
Vi har i denne uge rigtig hygget os. Vi har været en del udenfor i det friske efterårsvejr, hvor
der blevet lavet alverdens aktiviteter og lege.
Vi er så småt begyndt at være en smule indenfor i løbet af eftermiddagen, for de børn der har
lyst til det. Her fordyber børnene sig i en masse spændende lege. I denne uge har det for
eksempel være lege såsom at bygge brio togbane, bygge kolossale huler og tegne dukketøj- og
diverse ting til påklædningsdukkerne.
VI er igang med at planlægge en større begivenhed i SFO'en, men mere om det senere :)
Personalet ønsker alle en fantastisk efterårsferie.
Kærlig hilsen Mette, Nanna My og Hrolf

Kære forældre i BH. /1. klasse
Sikke en dejlig projektuge vi har haft - vi har haft besøg af en
dame fra Aalborg forsyning og vi har bare lært så meget om
genbrug og genanvendelse. Vi har været på tur og samlet affald
I naturen, og vi har lært hvor lang tid det tager forskellige at
forsvinde i naturen igen. En glasflaske tager 1.000.000 år...
WOW.
I klassen har vi været kreative med genanvendelse og genbrug.
Vi har lavet eventyr på grydeskeer, lavet papir kunst af gamle
sangtekster og pynt med gammel stof rester. Vi fik lavet et
rigtig fint bord til vores udstilling.
Jeg ønsker jer en rigtig dejlig efterårsferie.
Kærlig hilsen Naja

Kære forældre i 2./3. klasse
Hele ugen har stået i bæredygtighedens tegn. Børnene har været helt
opslugte af at genbruge skrald og lave nye sjove ting ud af det.
Projektugen var også ugen, hvor eleverne for
første gang glemte at spise deres madpakker. De
fik også lavet stofservietter, som kan købes på
årets julebasar. Alle tingene kunne ses på den
afsluttende udstilling i salen. Nu vil jeg ønske
alle en rigtig dejlig efterårsferie.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 4./5. klasse
Efter en uge med stor produktivitet, gode ideer og fantasirige
slutresultater, er emneugen slut. Efter en fin udstilling i salen, hvor
alle de fine ting, der er blevet lavet i ugens løb, blev præsenteret og
forklaret, er alle nu klar til en velfortjent efterårsferie.
Håber I vil nyde den, selv hvis vejret ikke arter sig, og vi
ses igen om en god uges tid.
Venlig hilsen Lone

Kære forældre i 6./7. klasse
En spændende projektuge er overstået. I de to ældste klasser har eleverne arbejdet på tværs, i
grupper, hvor de har fordybet sig i et af 5 verdensmål som var mest relevante for bæredygtig
og genbrug. Der er blevet kreeret plakater og plancher med elevernes nyerhvervede viden om
de givne verdensmål, og af genbrugsmaterialerne
som var blevet indsamlet, har hver gruppe lavet en
kunstinstallation ud fra deres emne. Det har været
fantastisk at se hvordan det sociale blomstrede på
tværs af klasserne og hvor kreative eleverne har
været. Det har virkelig været en fornøjelse at
overvære.
Så med den oplevelse frisk i erindringen går vi på
efterårsferie!
Jeg ønsker alle en rigtig god ferie!
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 8./9. klasse
Denne uge har vi lært om genbrug, sortering, nedbrydningstider, bæredygtighed, FNs verdensmål og meget mere. Vi har haft fælles morgen aktiviteter med bl.a. besøg fra Aalborg Forsyning. Her har eleverne arbejdet sammen på kryds af årgangene, og jeres børn fik besked på, at øvelsen i lige så høj grad handlede om at inkludere og formidle til de mindre. De var fantastiske til opgaven, og fik taget de små
med på tryg vis.
Derudover har de arbejder i grupper med 6./7. klasse. De fik tildelt et
verdensmål til undersøgelse, og de skulle skabe en planche/plakat og
en kunstinstallation af plast og metal. Utroligt det rene affald kan forvandles til kunstværker!
Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig efterårsferie!
De varmeste hilsener Rikke

