Ugebrev

18. dec. 2018

KALENDER
Onsdag
Torsdag
Mandag

19. dec.
20. dec.
7. jan.

kl. 17:00 - Juleberetning, 6./7. kl.
Juleafslutning kl. 11.15
Første skoledag efter juleferien

Juleferie
Der gøres lige opmærksom på, at skolen holder juleferie til og med søndag d. 6. januar
2019. Hvis der er SFO’ børn, som har brug for pasning d. 4. og 5. januar, bedes man kontakte
personalet i SFO’en.
Venlig hilsen kontoret

Kære elever og forældre på skolen
Ved juleafslutningen på skolen næste torsdag middag skal 6/7 klasse vise skolen en særlig
udgave af juleberetningen.
Det er hele historien, som vi kender den fra de gamle julespil, det har været en
nioghalvfemsårig tradition at spille på de fleste steinerskoler over hele jorden.
Vores udgave går ud på, at historien fortælles, og eleverne mimer dertil.
Vi vil gerne indbyde alle – forældre, bedsteforældre, naboer, slægtninge, venner, forældre
fra alle klasser og alle andre – til at komme og se det. Og for at give alle en mulighed, opfører
vi det også onsdag den 19. december klokken 17. Samlet varighed er omkring 45-50
minutter.
Glædelig adventstid og på gensyn – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre i BH-1. klasse.
Tak for en dejlig dag sammen med jer ved julebasaren og tak for de smukke uldengle I havde
lavet . Sidste uge var en noget anderledes uge, da halvdelen af eleverne i klassen var syge.
Vi har dansk i denne periode og spiller et lille julespil i klassen dagligt, hvor eleverne på skift
dækker rollerne. Jeg håber, i alle har haft en god weekend og at jeres børn er blevet raske.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 2./3. klasse
I ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
Kærlig hilsen Tine

Kære forældre i 4./5. klasse
Så er det ved at være op over. Og det kan man godt mærke. – Det er svært at holde fokus. På
det nye emne i hovedfag, Danmarks geografi. Vi har tegnet flotte landkort, hørt om
Isefjorden, Lammefjorden, Sjællands Odde, Roskilde, Helsingør, Kronborg, Hamlet, Holger
Danske, lidt om København, Lolland, Falster, Møns Klint og mange andre ting.
På torsdag er det sidste skoledag inden ferien. Vi slutter alle i salen, hvor der er julespil for
alle – også forældre. Tidspunktet kan ses andet sted i ugebrevet. Men inden skal vi hygge i
klassen med spil og leg. Eleverne må gerne medbringe guf. – Men det skal være til hele
klassen.
Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.
Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen

Kære forældre i 6./7. klasse
Vi har i denne uge arbejdet videre med historien om det gamle Rom, tegnet og skrevet
referater. Eleverne arbejder godt og der er en god stemning i klassen.
Der er desuden stor energi på prøverne til julespillet, som klassen arbejder på sammen med
Hans Peter. Julespillet vil blive vist for familie og venner på onsdag. Se nærmere på
invitationerne i taskerne... :-)
På mandag starter vores nye klassekammerat Ditte og efter jul kommer der endnu en Alberte
til. Vi glæder os til at lære dem at kende.
God weekend fra Birgitte

Kære forældre og elever i 8./9. klasse
Basaren blev vel overstået. Nogle fra klassen deltog i den fine eurytmiudgave af eventyret om
Jesper Næsvis, og nogle var meget aktive ved hele afviklingen af loppemarkedet.
Adventsspiralen blev en god oplevelse for alle deltagere. Tid til at få sig noget indre ro i en
ellers så hektisk tid.
Derefter og i denne uge er vi nogenlunde tilbage ved dagligdagen. Hovedemnet er
menneskets biologi, et emne der fortsætter efter jul.
Juleafslutningen er torsdag den 20. Vi hygger lidt i klassen, og derefter går vi i salen for at få
selve julefortællingen med.
Og så ses vi den 7. januar 2019.
Glædelig jul og godt nytår til alle - 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

