
 

 

Ugebrev              4. maj 2018  

 

 

KALENDER 

Torsdag 10. maj Kr. Himmelfartsdag 
Fredag 11. maj Fri dagen efter Kr. Himmelfartsdag 
Tirsdag     8. maj kl.: 17:00 Skuespil (7./8. kl.)  
Mandag 21. maj 2. pinsedag 
Lørdag    9. juni Loppemarked 
Tirsdag  12. juni Sommerfest kl. 17:00 
Lørdag 16. juni Sommersol Arbejdsweekend 
Søndag 17. juni     Sommersol Arbejdsweekend  
Fredag 22. juni Sidste skoledag inden sommerferien  
  

 

Venligst bemærk, at det nu er ved at være den tid på året, hvor 

der er mange ting i kalenderen. 

 Sommerferien er lige rundt om hjørnet   

 

 

INVITATION 

Hvor ulv og ræv regerer 
7/8 klasse spiller skuespil på tirsdag kl. 10 og kl. 17. Der er selvfølgelig fri adgang for 
alle til at se en både morsom, pudsig og spændende komedie fra en dramatisk tid. 
Anne Hansdatter var en frygtet røver og morder, der terroriserede især de fattige i det 
nordjyske i 1750’erne. Hun blev dog fanget og henrettet til sidst. Hun var i et stykke tid 
ledsaget af Hejle Andersen, som vi dog intet ved om. 
I vores skuespil følger vi de fortvivlede landsbybeboere, der først klarer sig mod Anne, da de 
får hjælp fra en helt uventet side. 
Som en del af skuespillet er der dukketeater med dukker, som elever i klassen selv har 
designet og lavet. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 



OBS. Billeder fra 9./10. klasses udstilling af deres 4-måneders 
opgave nederst i ugebrevet. 

 
Kære BH-kl. 
I forrige uge var vi med til affaldsindsamling i Aalborg Øst. Efterfølgende deltog vi i forskellige 
konkurrencer sammen med de øvrige ØST skoler. 1./2. kl. vandt en præmie i affaldsviden, og 
Storm i BH-kl. vandt en tegnekonkurrence. Det var stolte og glade børn, der gik tilbage til 
Østskolen . I sløjd er vi ved at være færdige med bådene, som kommer med hjem i næste uge.  
De enkelte dage med sol har vi udnyttet optimalt med udendørs leg, - aktiviteter, og i de mange 
regnfulde dage har vi været inde, - også i frikvartererne.  
Rigtig god weekend til jer - Venlig hilsen Helene 

 

Kære 1./2. kl.  
Så er foråret vist på vej for alvor - det markerede vi i hvert fald i tirsdags – d. 1. maj - hvor vi 
holdt en lille majfest for eleverne her på skolen. vi sang, dansede folkedans, dansede om 
majstangen og spiste lækre boller som børnehaveklassen havde været så søde at bage til os. 
I sidste uge var vi på Herningvejens skole til den skolekoncert, vi havde øvet os på - det var 
spændende, og det var virkelig en fornøjelse at se jeres børn sidde opmærksomt og lytte, 
svare på de spørgsmål der blev stillet og samtidig selv stille interessante spørgsmål. Jeg var 
så stolt af dem! 
I hovedfag er vi nu for alvor gået i gang med at læse og det går stærkt..  
De læser alle med stor iver og kappes om at være dent der får lov at læse op   Rigtig god 
weekend til alle. 
 
Kærlig hilsen Tine 
 
 

Kære forældre i 3./4. kl.  
Så er jeg tilbage på pinden igen. Det var skønt at vende tilbage efter en afstikker i den ældste 
klasse.  
Vi fortsætter historien om vikingerne, og i denne uge har jeg fortalt om de første mennesker 
på jorden, om hvordan Odin gav sit øje til Mimer og om Valhal. I Valhal boede Odin med sin 
kone og deres børn, og efterhånden kom der flere og flere til, når tapre vikingekrigere blev 
dræbt i kamp nede på jorden. Vi har hørt om hvilke ugedage, der er opkaldt efter guderne og 
lidt om runerne. 
Vi fortsætter fortællingerne næste uge.  
Tirsdag havde vi majfest. Det var rigtig hyggeligt, med sang, folkedans, fløjtespil, majstang og 
dejlige boller, bagt af børnehaveklassen. Tak for det. 
Vi har også været inde og se den ældste klasses fordybelsesopgaver, som er blevet fremlagt 
for forældre, her til aften. Det var skønt at se, hvor nysgerrige eleverne var, og hvor mange 
spørgsmål de stillede.  
Vi har budt velkommen til Sofie og hendes familie.  
På tirsdag skal hele skolen se skuespil, og det glæder vi os til. 
Det er alt for denne gang. Med håb om sol og varme ønsker jeg alle en rigtig god weekend 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 



Kære forældre i 5./6. kl.  
Vi har fornylig sagt velkommen til Josefine i klassen og hermed også velkommen til Josefines 
mor Isabella . 
Der er behov for at øve de fire regningsarter i klassen, så vi udskyder fysikperioden. 
Stemningen i klassen er god, og klassen fungerer godt. 
Husk venligst at melde til kontoret angående lejrskolen senest mandag 
 
Med ønsket om en god weekend - hilsen Birgitte 

 
 
Kære forældre i 7./8. klasse 
Så er skuespillet ved at være klar til opførelse. Det sker på tirsdag – for skolen klokken ti og 
for jer alle sammen – og alle andre, der har lyst – klokken 17.  
Det har været en meget stor portion arbejde at få så mange ting på plads, og vi håber, at det 
hele går godt. Og ikke mindst, at det bliver en god oplevelse for alle, der ser det. 
På onsdag møder klassen klokken 9:30, hvorefter der ryddes op og sættes på plads. 
Efter Kr. Himmelfartsferien får vi nogle dage med regning og matematik i hovedfag, mens vi 
gør os klar til rejsen til Allgäu. 
Jeg ønsker alle en dejlig, varm forårsweekend – og på gensyn til jer alle på tirsdag klokken 17. 
 
Med venlig hilsen Hans Peter 
 
 

Kære elever og forældre i 9./10. klasse 
Denne uge har været helt speciel med aflevering af 4 – måneders opgave onsdag morgen – og 
med besøg af alle de øvrige elever, som kom for at se og opleve de fine opgaver.  
Tak for en virkelig dejlig torsdag aften – både for de fine fremlæggelser og for god mad. 
(se billeder nedenfor) 
Alle detaljer om vores klassetur til London er nu på plads – flybilletterne og overnatning er 
købt, så det var en lettelse ovenpå den lange ventetid i forhold til, om vi overhovedet kunne 
komme afsted på grund af en evt. konflikt. 
Fysikperiode med Ida Margrethe Nielsen fra mandag, hvor skemaet vil indeholde lidt ekstra 
fysiktimer -  f.eks. indgår klassens time, bloktimer og ligeledes et par steder, hvor der ellers 
ville skulle være vikar p.g.a. andre klasserejser. 
 
God weekend! 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/

