
 
 

Ugebrev              9. februar 2018  

 

KALENDER 

Fredag   9. feb. Fastelavn i skoletiden. 

Vinterferie Uge 8 Lørdag 17.02. til og med søndag 25.02. 

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

 

 

Så blev det atter fastelavn – med mange flotte kostumer og forventningsfulde børn. 

Alle får fri kl. 12.30 i dag, da det vist ikke er muligt at samle tropperne til sidste time efter festen, 

Mange tak for de lækre fastelavnsboller. 

 

Venlig hilsen lærerne 

 
Kære forældre i 1./2. klasse 
Tak for et godt forældremøde til jer der var der – håber, at I, der var influenzaramte, har fået det 

bedre :-) Jeg skal nok skrive et referat fra mødet snarest. 

Vi har været en meget lille klasse denne uge - håber flere er friske i næste uge hvor vi har temauge 

om Kong Arthur og ridderne af det runde bord. 

I dag har vi så fastelavnsfest - vi fik i går lavet nogle flotte ris til at pynte salen med - og jeg glæder 

mig til om lidt at møde på skolen og se alle de flotte udklædninger :-)  

God weekend til alle.  

 

Rigtig god weekend til alle – Kærlig hilsen Tine 

 
 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Nu er dagen endelig oprundet. Kostumerne er klar, pynten er lavet, tønderne har fået maling og er 

blevet fyldt. Det skal nok blive sjovt, larmende og hvis vi er heldige, ender det hele i et 

sukkerchok. 

I næste uge står den på Kong Arthur. Hele skolen har projektuge, og der vil blive arbejdet med 

forskellige emner. Samlet skal vi høre historierne om den sagnomspundne konge, Excalibur, 

ridderne om det runde bord og meget andet. Vi skal lære nye sange og måske også en enkelt dans 

eller to. Projektugen betyder også, at skemaet helt bliver brudt op, så der bliver ingen gymnastik i 

næste uge. Jeg glæder mig.  



Det er alt for denne gang. Rigtig god weekend og god bedring til alle de syge, som der desværre 

stadig er en del af. 

 
Venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre i 5./6. klasse 
Vi er stadig ramt af sygdom i klassen. Men vi er nu i fuld gang med vores periode om det gamle 

Grækenland. Det er spændende fortællerstof, og alle arbejder godt. Næste uge er der emneuge, 

hvor skolen fordyber sig i Kong Arthurs tid. Vita og Pi står for undervisningen i klassen, da jeg har 

fri  

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 9./10. klasse 
I dag rundes en interessant og lærerig geometriperiode – bl.a. om elipse, parabel, og hyperbel 
med Ulf Ingwersen af og i næste uge står der så ”Temauge” på skemaet. Klassen arbejder i 
ugens løb på forskellige projekter sammen med 7./8. klasse og Hans Peter ud over de fælles 
aktiviteter i salen sammen med hele skolen. 
Efter vinterferien skal klassen i hovedfag have 4 ugers historieundervisning med Hans Peter, 
og kobbersmedning med Lukas Spurr i blokfag. Nærmere om det i næste uge. 
 

              
 
Venlig hilsen Vita Jessen 
 
 
 
 
 
 

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/

