
 
 

Ugebrev                   25. aug. 2017  

KALENDER 

Tirsdag 29. aug.   Forældremøde 9./10. kl. 

Tirsdag    5. sept. Høstfest kl. 17 – ca. 19.30 

 

 

 

Skolens Telefonbog – Evt. rettelser bedes indsendt. 
Vil I venligst give besked til skolens kontor, såfremt der er ændringer af jeres telefonnumre 
og adresser i skolens telefonbog. Det samme gælder, hvis I har fået ny mail-adresse. 
Besvarelse kan ske til dorte@oestskolen.dk  
 
Venlig hilsen Kontoret 
 

Høstfest-Årets første fest bliver høstfesten. Datoen er 5. september kl. 17.00 – ca. 19.30.  

Eleverne får en invitation med hjem i tasken i næste uge, som 3./4. klasse har illustreret. 
 
Venlig hilsen lærerkollegiet. 

 
Velkommen til Carsten Kjær, som skal være i en længerevarende praktik her på skolen. 
Carsten kommer rundt i klasserne og i SF0’en.  
 
Venlig hilsen Vita Jessen 

 
Kære forældre i BH-kl. 
Vi har talt og sunget om bondens arbejde her i høsttiden. I den forbindelse har vi tærsket og 
kværnet det korn, som vi i næste uge skal bage brød af, børnene har været meget optaget af 
det. Bivoks til at forme / moddelere i, er blevet introduceret og er et stort hit :-). På mandag 
begynder Noah, der er ny i klassen. 
 
Med venlig hilsen Helene 

mailto:dorte@oestskolen.dk


Kære forældre i 1./2. kl. 
Så gik der atter en uge. Vi har i denne uge nydt det gode sensommervejr, haft en hyggelig 
legetøjsdag og malet korn. Så er vi gået i gang med en 3 ugers regneperiode. Tingene er ved 
at falde på plads i klassen, og eleverne er ved at vænne sig til alt det nye, der er sket efter 
sommerferien. Men nogle ting er lidt svære at vænne sig til, men vi har i klassen en aftale om, 
at fra på mandag er alle med til de vers, som de fleste kender fra før ferien J. Jeg ønsker jer 
alle en dejlig weekend. 

De bedste hilsner fra Tine  

 
 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Endnu en uge er gået. Vi arbejder stadigvæk med mål, men nu er vi gået over til meter, som 
så kan deles op i 10 decimeter og 100 centimeter. Ellers er det nye i denne uge, at vi er 
begyndt at øve til det årlige Michaelspil, hvor klassen indtager en slags hovedrolle – vi skal 
være smede. Det er os som laver sværdet der skal dræbe dragen. Ellers nyder vi de sidste 
solstråler. Husk at sætte kryds i kalenderen d. 5. september, hvor skolen holder høstfest. 
Mere om dette senere.  
Rigtig god weekend til alle. 
    
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 

 

Kære forældre og elever i 5./6. klasse 
Vi arbejder i hovedfag med den ægyptiske kultur-periode. Vi hører om de ægyptiske guder, 
og hvordan de gamle ægyptere levede. I ugens løb har vi lyttet og skrevet, og i dag har vi 
tegnet Solguden Re i periodehæftet. Vi fløjter hver dag, og det begynder at tage form – både 
melodien og klassen  
 
Vi ses til forældremødet på tirsdag kl. 17. 
 
Med venlig hilsen Birgitte 

Kære forældre til 7.-8. kl. 
Som lovet på forældremødet den 22. august får I her nogle links til Uddannelsesguiden. 
Først til en god lille video om ungdomsuddannelserne https://www.ug.dk/6til10klasse/dit-valg 

Og så til en artikelsamling for især 8. kl.’s 
forældre https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/foraeldertilungi8klasse 
 

Venlig hilsen 
UU-vejleder John Dyrnesli 
Jd-skole@aalborg.dk 

Mobil 25 20 45 33 
 

 
 

https://www.ug.dk/6til10klasse/dit-valg
https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/foraeldertilungi8klasse
mailto:Jd-skole@aalborg.dk
tel:25%2020%2045%2033


Kære forældre og elever i 7/8 klasse 
Vi er i fuld gang med geografiperioden og farer rundt i Asien. Arbejdshæfterne skal afleveres 
om 2 eller 3 uger, men de afleverer små opgaver undervejs – i dag en tekst om en stor flod, 
næste fredag er emnet et land. 
Tak for et rart forældremøde. Det var dejligt at møde en stor del af jer på den måde. Vi talte 
om mange ting og aftalte ikke mindst, at klasserejsen i dette skoleår vil gå til byen 
Hinterstein i det sydtyske område Allgäu. Der kommer meget mere om det i de næste 
måneder. Vi aftalte også at betalingen – der er sat til en forventet pris på 3.000 kroner – 
bliver opkrævet via skolepengene – 1. gang bliver 1. oktober, hvor der opkræves 375 kr. Og 
så sagde vi ikke mindst, at I kan kontakte mig på mail eller telefon, når der er noget, der skal 
snakkes om – også om rejsen. Og vi aftalte, at Mattis mor (Ulrikka) igen i år er 
klasserepræsentanten – tak for det. 
Klassen arbejder meget fint og energisk og når meget fine ting. De fire nye elever har allerede 
fundet sig godt til rette og er blevet en del af flokken på 19 personer – herligt. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 

 

Kære forældre og elever i 9./10. klasse 
Vi har i klassens time kigget på, hvad eleverne gerne vil i forhold til klasserejse. De fik i går et 
forslag med hjem, som vi skal tale om på forældremødet på tirsdag kl. 17. 
Vi har desuden tilbud om en landbrugspraktik i uge 40 (mandag-fredag) på den 
biodynamiske gård, Thorshøjgård,  i Dronningmølle på Sjælland. Togrejsen er gratis, men 
opholdet koster 600 kr. Det skal der også tages stilling til på forældremødet.  
Dagsorden er sendt med eleverne hjem i går. 
Her er lige et link til Thorshøjgård  http://www.landbruget-thorshoejgaard.dk/ , hvis I har 
lyst til at kigge lidt på deres hjemmeside.  Mere om periodeplanen og UU-vejledning/ 
aktiviteter på mødet. 
Glæder mig til at mødes med jer. 
 
Med venlig hilsen – Vita Jessen 
 
 

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.landbruget-thorshoejgaard.dk/
http://www.ideonskovbutik.dk/

