
 

 

Ugebrev                 12. april 2019  

 

KALENDER 

Torsdag  25.april Generalforsamling kl. 19.00 

Tirsdag    7. maj  Eurytmiforestilling - aften 
 
 

MAJFEST 
Vi har besluttet at udskyde majfesten til d. 29.5. – Den foregår i skoletiden.  
Vh kollegiet 
 
 

OBS - Skolens generalforsamling – torsdag 25. april 2019 – kl. 
19:00 

 

Nu nærmer tiden sig til årets generalforsamling, torsdag den 25. april kl. 19:00. 
Kom og vær med ! 
De sidste år har der været et stigende deltagerantal, og det kunne være fint, om denne 
udvikling fortsætter.  
Nå ja, så er der jo også besøg af den tilsynsførende, og gør man sig umage, kan man såmænd 
også blive valgt til bestyrelsen eller blive suppleant  
 
Med venlig hilsen 
Fillip Nielss Stehr-Rasmussen 
Bestyrelsesformand 
 

 
 
SFO - Sommerferiepasning 
Kære forældre.  
De af jer der har brug for pasning i sommerferien (på nær i juli), bedes udfylde 
tilmeldingsseddel og aflevere i SFO’en senest 1. maj.  
 
Med venlig hilsen Mille Gunnergaard 

 



Til alle børn i 2. klasse og deres forældre 

Vi har nu siden vinterferien kørt undervisning i spil på messinginstrument på skolen. Der 
har været to elever i gang, men nu flytter den ene desværre til en anden by, og så bliver der 
en eller to ledige pladser.  Vi spiller mandag og torsdag fra 13:00 til 13:45.  
 
Torsdag d. 25. april vil vi derfor lave et lille præsentationsmøde for interesserede elever.  De 
to elever vil vise, hvad de har lært, og jeg vil demonstrere, hvordan man gør. Der bliver 
mulighed for at prøve for alle børn, idet jeg tager en bilfuld forskellige instrumenter med. 
 
Med venlig hilsen Bjarne Nielsen 
 
P.S. Det hele foregår i FDF regi. Derfor vil det koste ca. kr 100,- om måneden til 
administration o.lign. Instrumenter og undervisning er gratis, og man forpligter sig som 
udgangspunkt ikke til andre FDF aktiviteter end musik. 

 
 
Kære forældre i 2./3. klasse 
Vægtene tager form – de bliver fine. Vi læser på livet løs og har gang i mange ting. 
Bl.a. øver vi bogstavernes skriveretning og placering. Vi opererer med kælder, stue og loft, 
som er tre striber i hæftet i hver sin farve, så f.eks. ”d” skrives i stue og på loft og ”p” i stue og 
i kælder. Det er ikke så let endda. 
Eleverne nyder at arbejde med praktiske ting – lige for tiden er det jo mest med vægten – og i 
går og i dag har vi dekoreret æg. Særligt i dag var det spændende, for hvert barn plukkede 
blade, som blev lagt omkring et æg, som blev kogt i løgskaller indeni en nylonstrømpe. Det 
blev så smukke. Klassen reciterede ”Konen med æggene” til vores påskefest i salen. Det 
klarede de supergodt. 
 
Jeg har taget hul på forårets konsultationer og vil kontakte jer hver især for nærmere aftale. 

 
Rigtig god weekend – og en glædelig påske til jer alle. 
Venlig hilsen Vita 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Kære 4/5 klasse 

Efter at have tilbragt de sidste 2 uger i en helt anden bygning, sammen med en flok 
teenagere, glæder jeg mig til at komme hjem igen efter ferien.  
I dag, fredag, slutter vi af med en hyggelig påskefest i salen, hvor klassen har en lille 
optræden. Og måske har påskeharen været forbi skolen og efterlast lidt godt til ganen – hvem 
ved. 
Jeg ønsker alle en rigtig god ferie. 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre og elever i 4/5 klasse 
Vi har nu i to ugers hovedfag beskæftiget os intensivt med den ældste af kulturperioderne – 
Toflodslandet eller Mesopotamien – hvor både skriftsprog, lovgivning, statsdannelse og 
bybebyggelse blev født. 



Vi har skrevet lidt, tegnet meget, snittet noget og formgivet virkelig meget for at opleve både 
kileskriften og Babylons hængende haver. 
Det har været dejligt at låne børnene i disse uger. 
I violintimerne får instrumenterne lov til at synge højt og begejstret om Tordenskjold og en 
lærkerede. Nogle er allerede klar til at spille alene i timerne. Efter påskeferien er der en 
skemaændring, da jeg skal bytte en time. Derfor spiller begge violinhold indtil videre 
sammen om onsdagen 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 
 

Kære forældre i 6./7. klasse 
Vi har bestilt logi til 6.-7. klasses rejse til Bornholm i uge 23. Det er fra den 3. til den 7. juni. 
Transporten til Rønne betales af DSB Skolerejser, mens ophold og forplejning betales af 
forældrene. Jeg vil snarest skrive til jer om de nærmere oplysninger. 
Uden mad og drikke, duer helten ikke. Der er desværre elever, som kommer i skole uden at 
have spist, og der endda nogle, som ikke har mad med.     
Vores astronomiperiode er afsluttet. De sidste dage har vi gennemgået de forskellige 
verdensbilleder: Det kopernikanske, Ptolomæus’s, Tycho Brahes og Johannes Keplers. Da 
Gelileo så stjernehimlen gennem et teleskop, fik man masser af svar, men mange flere 
spørgsmål opstod. Og påskefesten er den fest, som er stillet ind i den kosmiske 
sammenhæng: Den er fastlagt til første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. 
Glædelig Påske! 
Se billeder nederst i ugebrevet. 
 
Venlig hilsen Jakob Andersen 
 
 

Kære forældre og elever i 8/9 klasse 
Så er det blevet påskeferie. 
I de sidste par uger har klassen arbejdet med matematik sammen med Lone – og der er vist 
lært rigtig meget i denne tid. Tak til Lone for at have taget denne tørn. 
Efter påske er der nogle usædvanlige dage: Tirsdag, onsdag og torsdag arbejder klassen med 
Søren, der begynder på den del af den næste periode, der omhandler landets og 
hovedstadens geografi. Fredag er Søren forhindret, og klassen har derfor en 
hjemmearbejdsdag, hvor de indenfor den egentlige skoletid skal arbejde på en opgave, jeg 
beder Søren om at udlevere til eleverne. Denne opgave afleveres mandag efter – hvor vi i 
øvrigt begynder kunstbetragtningsperioden, der jo slutter med en uges ophold i København. 
Vedrørende rejsen og andre væsentlige ting får alle elever i klassen i dag fredag et brev med 
hjem. Der er noget at underskrive, så husk endelig at se det. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 

Kære forældre i 8./9. kl. 
Jeg vil blot sige tak for lån af jeres unger og ønske alle en rigtig god påske. 

 

Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 



 

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/

