
 
 

Ugebrev                   3. nov. 2017  

KALENDER 

Fredag    3. nov. Skolefotografering 

Mandag 13. nov. Forældremøde i 5./6. kl. 

Lørdag    2. dec. Julebasar 

  

 

Julebasar 
Tiden for julebasaren nærmer sig med hastige skridt….. 

Datoen er jo, som I nok har set i kalenderen, lørdag d. 2. december. Dagen begynder kl.10 med 

elevoptræden, og kl. 11. lukkes boderne op. 

Basaren har ikke fyldt så meget de sidste par år, men i år vil vi gerne forsøge at få arrangementet 

til at vokse igen. 

Kulturforeningen er imidlertid ikke helt bemandet i år, så lærerkollegiet vil forsøge sig med 

planlægning. Dog vil vi med kyshånd tage imod al hjælp og gode idéer – f.eks. til boder. 

Nærmere i næste uge. 

 

På lærerkollegiets vegne 

Vita 

 

Kære forældre i Børnehaven, i BH-klassen og i 1.-2. Klasse 
 

I inviteres sammen med jeres børn til lanternefest på Egholm mandag den 13. november. Børnene 

har lavet lanterner og glæder sig til at lyse i mørket og synge for Morten vægter. Vi har sunget 

lanterne sange og hørt fortællinger om Morten. I kan tage færgen kl 17.00, fra Egholm færgevej, 

når I kommer til øen, skal I følge de små lanterner, de viser vej, hen til hvor vi alle mødes. Der 

bliver fortalt et eventyr og vi går derefter ud i mørket med vores lanterner, hvor vi håber på at 

møde Morten vægter. Børnene er spændt på, om han har sol, måne og stjernekager med. 

Arrangementet varer ca. 1 time, husk tændstikker, varmt tøj og gummistøvler. 

 

Venlig hilsen Mille, Tine og Helene 

 

 
 
 



Kære forældre i BH-kl 
Ugen er gået rigtig godt, børnene er blevet færdige med deres lanterner, vi synger, hører 
eventyr og har i denne uge også set marionetdukketeater, "snehvid og rosenrød". Vi har 
ændret lidt på, hvornår børnene kommer ind til morgensang, når klokken ringer skal 
børnene gå over til saldøren, jeg er der og tager selvfølgelig imod dem. Grunden til vi ændrer 
det for BH-klassen og 1.-2. klasse er, at ventetiden for de ældste elever derved bliver afkortet. 
Vi håber det bliver en god løsning. Lanternefest på Egholm d.13. november er omtalt andet 
sted i ugebrevet.  
God weekend. 
 

Venlig hilsen Helene  
 

 
Kære forældre i 1./2. kl. 
Så gik endnu en efterårsuge med regning, hvor vi har klappet og stampet og øvet os i at tegne 
9 takkede stjerner.  
I dag er vi så blevet fotograferet – håber alle hænger ved   
Børnene har i dag fået en indbydelse med hjem til Lanternefest på Egholm. Det er mandag 
den 13. november, kl. 17:00. 
God week-end. 
 
Bedste hilsner Tine 
 
 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Regning er vendt tilbage, og det kan godt skabe grobund for store lidelser. Så skal man huske 
tabeller – suk. Hvordan er det nu man skal låne? Og sikke mange stykker hun skriver op på 
tavlen, og så er der oven i købet ekstra stykker for de flittige. Men under al brokken er der 
stor arbejdsiver, så vi er kommet godt i gang. I denne uge har vi også fået lavet de flotteste 
lanterner, som eleverne får med hjem. De har lyst skolen op her under åben skole 
arrangementet. Torsdag har hele skolen set dukke teater.  I dag skal vi have renset neglene 
og rettet midterskilningen, for så kommer fotografen. Ind i mellem alt dette er der også 
blevet arbejdet på husene, som endelig er ved at blive vind og vandtætte.  
Det er vist alt for denne gang. 
Jeg håber alle får en rigtig god weekend 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 

 
 
Kære forældre i 5./6. klasse 
Denne uge er gået stærkt med dejligt vejr og oprydning i klassen til åben skole torsdag. Vi 
spiller fløjte hver morgen og har hørt og skrevet om vores naboland Sverige. Vi skal i næste 
uge lave gruppearbejde. 
Mandag har klassen Pi som vikar, da jeg er på kursus.  
Husk 50 kr. til bowlingtur med Vita mandag. 
 
God weekend med venlig hilsen Birgitte 
 



Kære forældre i 5./6. klasse 
I dag, fredag, er jeg på en lille rejse og derfor ikke i skole. Fredagsviolinholdet har fået at vide, 
at de har fri i denne time – deres skoledag i dag slutter altså kl. 12:30. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 

 

Kære forældre og elever i 7./8. klasse 
I dag, fredag, er jeg på en lille rejse og derfor ikke i skole. Klassen har Susanne Rasmussen og 
Ulf Ingwersen i stedet for mig. 
I de sidste par dage har vi haft meget travlt med – udover at se indgående på øjet og dets 
funktioner og lytte os ind til nogle af de fantastiske ting, øret er i stand til at præstere – at 
gøre klar til Åbent Hus-dagen i går torsdag. Både fysisk slid og kunstnerisk kreativitet har 
været i gang. Nu er vi færdige med det og kan helt hellige os den almindelige undervisning – i 
hvert fald i dag og på mandag. For på tirsdag skal hele klassen til uddannelsesdag i Gigantium 
og har derfor ikke normal skolegang. Alle møder ved hovedindgangen i Gigantium klokken 
8:20. Vi er færdige med vores besøg ved 11-11½-tiden – det er ikke muligt at give en præcis 
tid, for jeg ved fra tidligere, at der kan ske så meget undervejs - hvorefter klassen har fri og 
kan tage hjem. 
 
Med venlig hilsen - Hans Peter Rasmussen 

 
 
Kære forældre og elever i 9./10. klasse 
Vi havde besøg af UU-vejlederen i går og fik kigget lidt mere på dét med at vælge uddannelse. 
Det var fint at få genopfrisket de forskellige retninger. Eleverne skal, som I allerede har hørt , 
møde kl. 8.30 udenfor Gigantiums store indgang på tirsdag d. 7.11. Der er blokfag på skolen 
efterfølgende, så klassen har fri til almindelig tid. 
 
Med venlig hilsen – Vita 
 
 

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  

http://www.ideonskovbutik.dk/

