
 

 

Ugebrev                 24. juni 2019  

 

KALENDER 

Sommerfest     Tirsdag 25. juni kl. 17:00 
Første skoledag efter sommerferien Onsdag den 14. august kl.9.00 
     
 

 

Vedrørende fodbold. 
Flere elever nyder meget at spille fodbold på boldbanen i frikvarter og efter skoletid. Da ikke 
alle har fodboldsko, henstiller vi til, at der kun benyttes almindeligt fodtøj i denne leg. 
 

Venlig hilsen lærerkollegiet 

 

Sommerfest tirsdag d. 25. juni 
Vel mødt til sommerfesten i morgen. Alle elever undtagen 8./9./10. kl. skal klæde om og 
bedes derfor møde mellem 16.30 og 16.45. 
Som tidligere år medbringes mad til ca. det antal personer, man kommer. Alt indgår i en 
fælles buffet. Tallerkner, bestik glas, krus mv. samt drikkevarer medbringes. 
 
Venlig hilsen 
Lærerne 
 

Sommerafslutning onsdag d. 26. juni. 
Kære forældre 
Kl. 10.30 har vi en formodning om, at 8./9. klasse udfordrer lærerne til en omgang rundbold 
på boldbanen. (i salen kl. 11.30, hvor alle er hjerteligt velkomne – forældre, bedsteforældre 
osv.  
Den ældste klasse skal have overrakt vidnesbyrd og blomsterkrans, og der skal i det hele 
taget rundes af for i år. Der bliver elevoptræden, og skolens smukke talerstol bliver sat frem. 
Der plejer at være rift om at sige noget fra den.  
Dagen slutter kl. 12.30, og eleverne har derefter sommerferie til onsdag,  d. 14. august kl. 
9.00. 
Vel mødt. 
Med venlig hilsen lærerkollegiet 



 
 
Sommersol arbejdslørdag 
Tusind tak for en forrygende indsats samt tak for hyggeligt samvær. 
Der bliver en opfølgning sidst på sommeren, hvor der skal males udvendigt bl.a. stern og 
nogle af vinduerne. 
 
Venlig hilsen arrangørerne. 
 
Kære BH-kl./1. klasse 
Vi har færdiggjort det meste af vores forskellige arbejdsopgaver og alt kommer med hjem på 
tirsdag. Tak for et dejligt år sammen med jeres børn. Jeg håber I alle vil nyde det forhåbentlig 
gode vejr og ferien, som for børnenes vedkommende begynder onsdag efter skoletid. På 
glædeligt gensyn onsdag d.14. august kl. 9.00. 
 
 
Med venlig hilsen Helene 
 

 
Kære forældre i 2./3. klasse 
Jeg er glad for at være vikar for børnene i 2./3. klasse. De er både søde og flittige. Børnene 
har skrevet, malet og tegnet deres egen bog om “ Skabelsen.” Bogen får de med hjem inden 
ferien. På onsdag må børnene gerne tage legetøj med. Vi ses til sommerfesten på tirsdag, hvor 
eleverne bedes møde tidligere ind af hensyn til omklædning. (Se venligst i beskeden ang. 
festen). 
 
God weekend – venlig hilsen Britta 
 



Kære forældre i 4./5. klasse 
Så nu det sidste ugebrev i dette skoleår.  
Solen skinner og alle er vist gået lidt på ferie. Vi øver på vores optræden til i morgen aften, og 
prøver at færdiggøre de sidste ting. Glæder mig til at hilse på alle til sommerfesten – husk at 
komme i god tid til omklædning – og ikke mindst mad til det store fællesbord. 
Ellers vil jeg ønsker alle en var og solrig sommerferie. 
 
Med venlig hilsen Lone 
 
 

Kære forældre i 4/5 klasse 
Tak for dette år. Det har været godt at have fornøjelsen af klassen i forskellige 
sammenhænge. På tirsdag, hvor de fleste elever optræder, spiller nogle af eleverne et par 
små stykker fra violinundervisningen. 
En dejlig sommer til alle. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 

 

 

 
 

 

 
Kære forældre i 6./7. klasse 
Tak for sidst på forældremødet. Der er jo kommet et referat fra mødet – tak, Vita – og vi er 
allerede i fuld gang med at vænne os til det nye ”forhold” som klasse og klasselærer. 
Vi fortsætter et par dage med blandingsperioden historie (hvor vi forbereder næste års 
periode om Middelalderen) og dansk/tegning. 
Samtidig har klassen gjort en smuk eurytmiopførelse klar, som vi skal se på tirsdag 
eftermiddag. Der er både alvor og sjov dér. 
Jeg glæde mig til samarbejdet næste år – og vil gerne her ønske alle en dejlig sommer med 
mange gode oplevelser. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 
 

Kære forældre i 8./9./10. klasse 
Klassen har disse sidste dage fysik med Steffan, og mandag har de blok med Lone. Det er 
flotte billeder, de har produceret. 
Og så er det snart ved at være sommerferie. Og med den ferie skal vi jo også sige farvel til 
hinanden. Traditionen tro sker det den sidste skoledag, onsdag den 26. juni. 
Klassen møder til sædvanlig tid, og så bliver der hygget med rundstykker o. l. Vi går alle ud 
på boldbanen kl. 1o:30, og lærerne viser lige klassen, hvordan man spiller rundbold (!). 
Derefter sker det i salen, hvor den officielle afsked foregår. Det begynder kl. 11:30, og så 
vinker vi klokken 12:30. 
Må jeg benytte mig af denne lejlighed til at sige tak til jer forældre, fordi jeg fik lov til at være 
lærer for denne flok. Det har været en uforglemmelig tid, som jeg er meget taknemmelig for. 
Rigtig god sommer – og alle gode ønsker for jer elevers fremtid. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 

 
Kære forældre i 8./9./10. kl.                                                                          
Vi har i de sidste par uger haft fysik, hvor emnet er elektricitet. Vi har konstateret, at der 



findes forskellige former for elektricitet: Den statiske, jævnstrøm (DC), og vekselstrøm (AC). 
Ud over det, er der noget der hedder stærkstrøm, og noget der hedder svagstrøm. Forskellige 
apparater har været i brug, for at vi selv kunne erkende fænomenerne. 
Sideløbende har vi set på computeren som redskab. Vi har ikke alene set på 
sammensætningen af den (Hardware), men også på grundlaget, det binære talsystem 
(Software), også kendt som totalssystem (1 og 0 - tændt, slukket). Så nu ved vi en hel del 
mere, og er klar til at gå på sommerferie. 
God sommer til Jer alle. 
 
Med venlig hilsen Steffan Rønnow 
 
 
 

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/

