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KALENDER 

Tirsdag 19. dec.  Juleafslutning i skoletiden-derefter ferie 

Onsdag   3. januar 1. skoledag efter ferien 

 

 

        
 

     Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle 
 
 
Juleafslutning i salen tirsdag d. 19.12. kl. 11.30 
Alle er hjerteligt velkomne til at deltage. 
 
Venlig hilsen lærerne 
 

Kære forældre 
Vil I lige minde jeres børn om, at de skal tage ekstratøj mv. med hjem op til juleferien. Der er 
en del rundt om i gangene og i SFO’en.  Venlig hilsen fra lærerne/kontoret. 



Kære forældre i BH-kl. 
Forude venter julen og hvad dertil hører, børnene er fulde af glæde og forventninger. I 
klassen lagde vi ud med en del julerier ved indgangen til december, men har droslet noget 
ned. Stemningen har været god blandt børnene, men decibellet temmelig højt. Tak for nogle 
dejlige måneder, jeg ser frem til det kommende halve skoleår, I og jeres børn ønskes en 
glædelig jul. 
 
Med venlig hilsen Helene 
 
 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Julen nærmer sig og sneen daler ned. Jeg vil blankt indrømme, at det har givet lidt problemer 
med arbejdsindsatsen. Men det er svært at sidde inde, når det er hvidt udenfor – men det går 
nok alligevel. Det største problem er våde sokker, vanter mm. 
Ellers har klassen gået Lucia med stor succes, så nu mangler vi blot at færdiggøre vores 
skriveprojekt. Så er vi klar til ferie. I den forbindelse vil jeg lige minde om, at I skal minde 
eleverne om at tage alt ekstratøjet med hjem på tirsdag.  
Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og lukkebringende nytår. 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre i 5./6. klasse 
Vi har sluttet botanikperioden med at male roser og bregner. Nu er vi ved at være klar til 
juleferien. Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et fredfyldt nytår. 
Kærlig hilsen Birgitte 

 

Kære forældre og elever i 7./8. klasse 
Julen er godt nok tæt på. Og det mærker vi tydeligt – der bliver lavet temmelig meget 
julepynt, herunder store stjerner, der kræver stor præcision af alle. 
Den slags præcision kræver det også at regne. Og vi regner og regner i hovedfagstimerne, så 
vi forhåbentlig aldrig mere får problemer med at huske, hvordan det er man regner med 
procenter. Vi har også fået nogle læseopgaver, hvor den store udfordring er at læse sig frem 
til, hvad regneopgaverne går ud på. 
Vi skal stadig beskæftige os med at få lært tabellerne – det er ikke svært at få lært og gør al 
regning senere i livet så meget, meget lettere. 
Sløjd- og håndarbejdsholdene fortsætter et par uger efter jul, hvorefter de bytter. 
Den sidste skoledag inden jul skal vi hygge os. Klassen aftaler og arrangerer, og det skal nok 
blive rigtig hyggeligt. Dagen slutter med juleafslutningen i salen, hvor vi som altid er færdige 
kl. 12:30. 
Der har været individuelle samtaler med eleverne i 8. Klasse med henblik på skolens 
bedømmelse af uddannelsesparathed. Jeg har også bedt skolesygeplejersken finde en eller 
flere datoer til samtaler med 8. Klasse – der kommer besked hurtigt i det nye år.  
Fordybelsesopgaverne returneres til alle på mandag/tirsdag. Nu kan de så glæde familie og 
venner i hjemmene. 
Jeg ønsker alle en god juleferie, en glædelig jul og en god start på 2018.  
 

Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 



 
 
Kære forældre og elever i 9./10. klasse 
I dag er sidste dag af Ulfs periode i denne omgang. Vi ser ham igen i det nye år, hvilket vi er 
meget glade og taknemmelige for. Ulf er en kæmpekapacitet - både indenfor sit fag, men også 
indenfor alt mulig andet.  
Tak for fine konsultationssamtaler, som jeg på forskellig måde glæder mig til at følge op på.  
På mandag skal vi besøge virksomheden Wrist Ship Supply i Nr. Sundby -  adressen er 
Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby - Eleverne får fri efter besøget.  
De har desværre ikke sendt os et nøjagtigt klokkeslæt endnu – det sender jeg lige ud senere. 
I ønskes en fredelig juletid samt alt godt i det nye år. 
 
Rigtig god weekend og 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/

