
 

 

Ugebrev              16. nov. 2018  

 

KALENDER 

Lørdag     1. dec. Julebasar kl. 10.00 – 15.30 
Torsdag 20. dec. Juleafslutning 
Mandag    7. jan. Første skoledag efter juleferien 
 

 
JULEBASAR  
Lige et par punkter: 
*Anna Kelemen – forældre i 2./3. og 6./7. har påtaget sig at koordinere vagtlister med 
klasserepræsentanterne – I hører nærmere. 
 
*Bidragssedler afleveres senest fredag d. 23 – meget gerne før  
 
*Vi skal bruge en del pyntegrønt, så hvis man har i haven, modtager vi meget gerne. 
 
Boder: 
BH.kl./1.klasse – Fiskedam  
 
2./3. klasse – Konditori 
 
4./5. klasse – Restaurant + salg af drikkevarer. (Vi beder om, at hver familie bringer en 
madret til ca. det antal personer, man kommer + et par stykker eller tre mere, lige som 
vi plejer til arrangementer.  Det giver tilsammen en flot buffét, hvor der så skulle være 
nok til alle  ) 
 
6./7. Vaffelbod (Sammen med eleverne) 
 
8./9. Loppemarked og Amerikansk lotteri (Sammen med eleverne) 
 
”Blandet Landhandel” og ”Krystalbod” skal gerne bemandes med ”overskuddet” af 
voksne, når der er lavet vagtplaner for klasserne    
 
Dekorationsboden efterlyser hjælpere med lyst til at kreere juledekorationer, kranse 
mv. Der er også praktiske opgaver med hensyn til opstilling, fylde ler i krukker, klippe 
gran osv. osv., så alle kan være med.)  
Mere info næste uge……  



Kære forældre i BH-1. kl. 
Indimellem føles en uge meget kort, en sådan uge har vi lige haft i klassen. Der er blevet talt 
og sunget meget om Morten vægter. Tak for hyggeligt samvær ved lanternefesten.  
God weekend. 
 
Venlig hilsen Helene 
 
 

Kære forældre i 2./3. kl.  
Så slap influenzaen endelig sit tag i mig, og vi arbejder atter for fuldt blus i klassen. 
Vi arbejder videre med Franz af Assisi, og derudover er vi i gang med at forberede 
julebasaren. I den forbindelse er det meget vigtigt for mig at få at vide, hvis jeres børn ikke 
kommer, da alle har vigtige roller at spille. 
Eleverne er meget glade for at spille fodbold i frikvarterne – her får de tit våde sko og 
strømper, så husk meget gerne ekstra strømper i tasken. Jeg vil også lige huske jer på, at gi’ 
besked, hvis jeres børn af en eller anden grund er fraværende fra undervisningen J 
 
Rigtig god weekend til alle - Kærlig hilsen Tine 
 
 

Kære forældre i 4./5. kl. 
Nu nærmer basaren sig, og vi er godt i gang med at øve, så det tager selvfølgelig en del tid. 
Men vi har dog taget tid til højtlæsning, skrivning samt lære at lytte ind til sproget og der ud 
fra lære om grammatik. Hermed har vi afsluttet danskperioden, og næste uge vil vi begynde 
på en periode med regning. Desuden er julepynten så småt begyndt at snige sig ind i rummet. 
Det er alt for denne gang. Jeg ønsker alle en rigtig god weekend. 
 
Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre i 6./7. kl. 
Klassen har haft hovedfag med Hans Peter, hvor de er gået i gang med at øve julespil. Det har 
været godt for klassen. De er nu i gang med at fremstille englevinger, får og andet godt. 
Onsdag var de fleste fra 7. klasse til konfirmationsforberedelse. Der er nu pause til efter jul, 
hvilket er rart, da vi så alle er samlet til hovedfagstimerne. 
I næste uge går vi i gang med perioden om Romerriget. Vi starter med historien 
om grundlæggelsen af Rom, hvor vi hører myten om Remus og Romulus. 
 

Med ønske om en god weekend - Birgitte  

 
 

Kære forældre og elever i 8./9./10. klasse 

Klassen er lige nu i fuld gang med at indstudere et lille eventyr som eurytmiforestilling. Den 
bliver ifølge planerne vist ved formiddagsunderholdningen på basaren den 1. december.  
Samtidig er vi ikke bange for at gøre klar til det største loppemarked i klassens historie – 
måske endda i skolens ditto. For der er godt nok meget at sælge ud af. Men vi modtager da 
stadig gerne ting, som bliver solgt til fordel for skolens basar. Klassen tager sig af 
planlægning, opstilling, salg og oprydning bagefter. Og dertil skal der pyntes, så vi laver 
julepynt i stor stil – vi vinder vist konkurrencen om den mindste og den største flettestjerne 



– de bliver udstillet på basaren. Hvem der vinder konkurrencen om det største og det 
mindste julehjerte – ja det vil vise sig. Der er et par flødeboller på spil. 
Fordybelsesopgaven skal afleveres den 27. november i skoletiden. Den bliver udstillet for 
skolen dagen efter, og ved basaren lørdag den 1. december bliver alle opgaverne udstillet i 
salen. Vi glæder os meget til at se de flotte og imponerende opgaver. Formålet med dem er 
ganske vist først og fremmest, at den enkelte elev får lejlighed til at se, hvad han eller hun er i 
stand til, når anstrengelserne og koncentrationen er størst. Men vi andre vil også gerne have 
glæde af dem, og det får vi ved disse lejligheder.  
Der er adskillige skemaændringer i de næste to uger af hensyn til eurytmiundervisningen – 
alle eleverne har fået skemaet med hjem, der kan I se det. 
 
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/

