
 

 

Ugebrev                 29. maj 2019  

 

KALENDER 

Kr. Himmelfartsferie    Fra 30. maj – 2. juni 
Grundlovsdag    onsdag den 5. juni 
Sommersol arbejdsweekend LØ 15. juni og SØ 16. juni  
Første skoledag efter sommerferien Onsdag den 14. august  
    
 

 
 
 

Kære Forældre 
 
For at skabe lidt mere opmærksomhed om alt det gode arbejde vi gør i skolen og i 
børnehaven, inviterer vi til en eftermiddag med foredrag og fortælling. Se vedhæftede 
invitation. 
For at det gode budskab skal nå ud til så mange som muligt, må I meget gerne fortælle om 
det i jeres netværk og invitere folk med, som kunne være interesserede. I må også meget 
gerne dele begivenheden på Facebook, både fra skolens side og børnehavens. 
Og sidst men ikke mindst håber vi, at nogle af jer forældre har lyst til at deltage og snakke 
med gæsterne om, hvordan I oplever at være forældre her. 
 
Med venlig hilsen 
På vegne af kollegiet: 
Mille 

 
 

 
Kære BH-kl./1. klasse 
Vi har haft en god uge i klassen.  
Jeg har vedhæftet en invitation til skole/hjem samtaler. God weekend. 
 
Med venlig hilsen Helene 
 
 



Kære forældre i 2./3. klasse 
Nu er vi for alvor gået i gang med regning efter at have benyttet enhver mulighed for at veje 
alle mulige (og umulige) ting og bruge resultaterne som grundlag for regnestykker. 
Eleverne må gerne øve 2 og 3 tabellen derhjemme, da det er meget nemmere at gange, når de 
kender tabellerne. Ellers er det alle fire regnearter vi arbejder med. Lige i dag er vi begyndt 
på division. Det er lidt svært, men det skal vi nok få styr på. 
Eleverne har talt meget om en legetøjsdag, og jeg har besluttet, at det er ok. I hører nærmere 
om hvilken dag, det bliver. 
 
God weekend – venlig hilsen Vita 
 
 
 

 

 

 

 

 
Kære forældre i 6./7. klasse 
Så er de sidste detaljer mht. bornholmerturen vist på plads, og det virker til, at de 13 
opløftede teenagere er klar til at indtage Bornholm. 
 
Rigtig 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/

