
 
 

Ugebrev              2. februar 2018  

 

KALENDER 

Fredag   9. febr. Fastelavn i skoletiden. 

Vinterferie Uge 8 Mandag 19.02 til og med søndag 25.02. 

Tirsdag 27. feb. Forældremøde i 5./6. kl. (kl. 17:00) 

 

 

Kære forældre i 1./2. klasse 
Vi har haft lidt mandefald denne uge - måske det er mig, der har smittet dem med den influenza, 

jeg var angrebet af i sidste uge.. Jeg var dog lige med i teater sidste torsdag, hvor vi så Karlsson på 

taget, hvilket var en ret god oplevelse I denne uge har vi arbejdet videre med tabeller og 

regnestykker, de forskellige kropsdele på engelsk, og så har vi fået lavet os et par strikkepinde 

hver, for nu skal vi i gang med at strikke fløjtehylstre. 

Fredag i næste uge er der fastelavnfest - i år skal klassen være klædt ud som et af de dyr, vi har 

læst om eller en af de nisser, vi kender fra vores historier. Eleverne skal medbringe deres dragter 

fredag, og så klæder vi om inden festen, som starter kl 10.45. 

Det ville være rigtigt dejligt, hvis der er nogle stykker, der vil tage fastelavns boller med til os, som 

vi kan hygge os med, når katten er slået af tønden   

 

Rigtig god weekend til alle – Kærlig hilsen Tine 

 
 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Nu ser det heldigvis ud til, at den værste sygdomsperiode er ved at være slut. Det har helt sikkert 

påvirket undervisningen, at der har været så meget fravær. Men nu håber jeg, vi kommer op i fulde 

omdrejninger igen. Vi har brugt det meste af ugen på at øve os på at bruge de nye fyldepenne. De 

er et stort hit, når man ikke lige skal bruge dem til at skrive skråskrift….. den driller og vil hælde 

til den forkerte side. Men det er nu sjovt alligevel.  

I dag fredag har klassen den længe ventede og meget efterspurgte legetøjsdag. Det skal nok blive 

hyggeligt.  

Børnene har fået udleveret fyldepen. Den koster 60 kr. Beløbet opkræves via skolepenge-

betalingen. 

Næste fredag fejrer skolen fastelavn. I den forbindelse vil jeg minde om, at det de sidste mange år 

har bragt stor lykke, når vi har sluttet dagen af med det store fastelavnsbollebord. Skolen har været 

så heldig, at forældre har bidraget til det bugnende ta selv bord, så vi håber selvfølgelig, at 



succesen fortsætter i år. Så derfor vil det være dejligt, hvis I har mulighed for at donere til det store 

kagebord. Mange tak på forhånd. 

 
Venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre i 5./6. klasse 
I denne uge har klassen været på lavt blus pga. af sygdom. 

Opstarten på den græske kulturperiode er derfor blevet udsat, da vi højst har kunnet mønstre 6 

elever i denne uge. 

På mandag har klassen Pi som vikar, da jeg er i Århus. Det er planlagt, at der skal øves brøker og 

fra tirsdag går vi i gang med den græske mytologi. 

Lad os håbe, at alle er friske og klar igen. 

Husk/skriv i kalenderen, at der er forældremøde i klassen tirsdag, den 27. februar, kl. 17:00. 
 

God weekend Venlig hilsen Birgitte 
 
 

Kære forældre og elever i 7./8. klasse 
Geometri er et forunderligt emne at beskæftige sig med. Det er meget vanskeligt at gøre helt 

præcist og nøjagtigt, men samtidig skaber man helt igennem logiske former og tal-sammenhænge, 

der godt kan undre. Perioden slutter på næste fredag, hvor jeg samler alles geometrihæfter 

sammen. 

På fredag den 9. februar fejrer vi fastelavn. Vi skal klædes ud udfra noget, der er sagt eller sket i 

skolen siden sidste fastelavn – så der er godt nok mange muligheder. Jeg henstiller af hensyn til 

kammeraterne, at alle har gjort lidt ud af udklædningen. Festen i salen slutter med, at alle deltager i 

spisning af fastelavnsboller – jeg håber, at der er nogle af jer, der vil lave (eller købe) en flok 

boller, som vi kan nyde der i salen til sidst, når der er fundet både konge og dronning. 

Som I måske har læst eller hørt, er det nu officielt: Der er en influenza-epidemi i Danmark. Vi har 

været ramt af det i flere uger, ikke mindst i lærerkredsen. Derfor har vi været nødt til – og bliver 

måske også nødt til det i kommende uge – at lave skemaændringer og aflysning af enkelte timer – 

f. eks. når 4 eller 5 personaler er fraværende. Vi håber, at det snart bliver helt normalt igen. 

 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 

 
 
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/

