
 

 

Ugebrev              16. april 2018  

 

 

KALENDER 

Fredag 27. april  Bededagsferie 

 

  

 

 

Lock out/konflikt 
Spændende, om der opnås noget i forhandlingerne i løbet af i dag eller i morgen. Vi melder 

selvfølgelig ud straks der er nyt. 

 

Venlig hilsen Vita 

 

 
Kære BH-kl.  
Vi arbejder i sløjdlokalet. Det går fremad med bådene. Og ellers koncentrerer vi os om de 
daglige ting. 
 
Med venlig hilsen Helene 

 

Kære 1./2. kl.  
Så starter en ny uge. Vi skal videre med regning og derudover skal vi forberede os til næste 
onsdag, hvor vi skal til skolekoncert på Herningvejens Skole, men det kommer I til at høre 
nærmere om. På fredag skal vi og BH-klassen ud og samle affald i nærområdet sammen med 
et par andre skoler i området. Denne dag er vi først tilbage på skolen kl. 13:30 – Så giv mig 
lige besked, hvis I har behov for at hente jeres barn tidligere . 
Jeg ønsker alle en dejlig uge.  
 
Kærlig hilsen Tine 
 



Kære forældre i 3./4. klasse 
I sidste uge har vi repeteret ”De fire regnearter” og er i dag gået i gang med brøker. Vi har 
med kroppen erfaret hvad en hel – en halv – en fjerdedel og en ottendedel er og så småt set, 
hvordan det udarter sig når det overføres til en cirkel – spændende sager. 
Vi øver tabellerne, så de kan bruges i gange - og divisionsøjemed. I må gerne hjælpe med at 
spørge, om der er øvet. Lige nu er det 3-tabellen. 
 
Med venlig hilsen Vita Jessen 
 
 

Kære forældre i 5./6. kl.  
Vi er optaget af geometrien. Børnene arbejder fordybet med at konstruere smukke tegninger. 
Vi har talt om den ligebenede, den ligesidede og den retvinklede trekant. Vi øver hver 
morgen på fløjte, og Susanne Rasmussen er med. Der er en god stemning i klassen. 
 
God uge og venlig hilsen Birgitte 
 
 

Kære forældre i 7./8. klasse 
Det var dejligt at se eleverne igen efter vores ”skilsmisse”. Endnu bedre at se dem alle 
sammen, hvor nu 8. klasserne er vendt tilbage fra deres intro. Vi er gået i gang med at indøve 
årets skuespil – ”hvor ulv og ræv regerer”. Opførelserne er sat til den 8. maj om formiddagen 
og kl. 17 – glæd jer. 
Det går for manges vedkommende nok ikke uden at øve på rollerne eller sy til dukkerne 
hjemme. 
Klasserejsen nærmer sig – alle pengene til hytten og rejsen er nu betalt, så nu venter vi bare 
på vejret. Det skulle gerne blive skønt og varmt.  
 
Med venlig hilsen Hans Peter 
 
 

Kære 9./10. kl. 
Så har jeg fået æren af at undervise klassen i biologi. Og jeg har lagt hårdt ud med 
menneskets forplantningsorganger som basis for emnet embryologi, hvor stamceller har 
været et underemne. Et meget fascinerende emne, som kan give stof til eftertanke. 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 

 
Kære elever i 9./10. 
Husk at vi skal bowle onsdag d. 25. april. 
 
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/

