
 
 

Ugebrev                   1. dec. 2017  

 

KALENDER 

Lørdag    2. dec. Julebasar 

Tirsdag     5. dec. Adventsspiral i skoletiden 

Tirsdag 19. dec.  Juleafslutning i skoletiden 

         Derefter juleferie til og med tirsdag d. 2. jan. 2018 

 

Julebasar 

Kære alle 

Husk: Mødetid i morgen er 9.40. 

Vi har oprettet MobilePay. Betaling til: 45790/Østskolen. 

Lidt om boderne: 

Restaurant 

Ved fælles hjælp stiller vi den op i salen efter optræden.  

Der er stillet borde op til maden langs kanten af den ene side af salen. Der vil 
være en afmærkning, hvor vegetarmad kan sættes, så det er nemt at finde for 
dem, som ikke spiser kød.  

Der er en ovn i SFO’en, hvor brød osv. evt. kan varmes. 

 

Konditori  

Er i 1./2. klasse (helt nede i hjørnet af den gule stenbygning), hvor kager, boller 
osv. kan afleveres.  

 

Vaffelbod 

Er i SFO’en. Her kan man sidde og nyde en lun vaffel. 



Elevbod 
Er i 3./4. klasse. Elever fra forskellige klasser har fremstillet nogle ting, de gerne 
vil sælge. Det er en tradition, at eleverne fra 3./4. klasse passer boden (med 
voksenstøtte), så de får lidt praktisk regning  
Vi opfordrer til, at man handler flittigt i denne bod. 
 
Kram- og tøjbod + brugte bøger 
Er i 7./8. klasse. Eleverne fra 7./8. klasse optræder som ”klunsere for en dag” og 
sælger ”lidt af hvert og noget af alt” for en billig penge. 
 
Krystaller : 
Er i 9./10. klasse (I træbygningen) 
 
Dekorationer/adventskranse 
Er i 9./10. klasse.  Herfra sælges også havreneg 
 
Blandet landhandel 
Er i 5./6. klasse i den gule stenbygning. Her kan købes honning, strikvarer og 
andre gaveemner, småkager mv. 
 
Børneaktivitet 
Bliver i 3./4. klasse, hvor der er mulighed for at man kan lave julekort. Der er 
lagt blanke kort og farver frem. Det koster 5 kr. 
 
Marionetdukketeater kl. 13.30 
I børnehaven Morgenfruen. Eventuret om Snehvid og Rosenrød kan ses af alle 
aldre. Entré er 10 kr. 
 

Vel mødt til julebasar 
 

 



Kære forældre i 1./2. kl. 
Denne uge har først og fremmest stået i julebasarens tegn. 
I går havde vi generalprøve på elevoptræden og I kan godt glæde jer! 
Det er vigtigt, at jeres børn er her kl. 9:40 i morgen lørdag, - så alle kan være klar til kl. 10 . 
Og så er det jo 1. december i dag, så klassen var heldig, at der havde været små nisser inde i 
løbet af natten med små overraskelser .  
Jeg glæder mig til en dejlig dag sammen jer alle i morgen. 
 
Kærlig hilsen Tine 
 

 
Kære forældre i 3./4. klasse 
Så er den store dag oprindet. Det er 1. december og nu er vi ved at være klar. Klassen er 
blevet pyntet og i dag skal vi gøre boden klar med elevarbejder. Der er blevet sendt et 
vagtskema med eleverne hjem, så det skulle der være styr på. Ellers vil jeg blot minder om at 
eleverne skal møde ca. kl. 9.30 da de skal have kostymer på, inden vi begynder optræden kl. 
10.00. 
Det er alt fra mig. Jeg vil ønske alle en rigtig god basar. 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre i 5./6. klasse 
Vi har i ugen arbejdet med svampe i botanik. Desuden har vi øvet ihærdigt med fløjten, lavet 
nisser, lanterner og stjerner, så vi er helt klar til Basaren. 
Lørdag møder alle senest kl. 09.40, så der er god tid til omklædning og klargøring. 
Tirsdag d. 5. december er det tid til de første skole/hjem samtaler. 
Kl. 14.00: Zeth 
Kl. 14.30: Kadimak 
Kl. 15.00: William 
Kl. 15.30: Naja 
Kl. 16.00: Istvan 
 
God weekend fra Birgitte Hall 

 

 

Kære forældre i 5./6. klasse 
I dag, fredag har hele skolen travlt med at gøre klar til basaren i morgen. Derfor er det ikke 
en god ide at holde musiktime for fredagsholdet i dag. 
Alle elever møder derfor til musiktime på tirsdag – og fredagsholdet har så selvfølgelig deres 
sædvanlige time på næste fredag. 
På gensyn på basaren. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 

 

 
 



Kære forældre og elever i 7./8. klasse 
Dette har været en bevæget uge. I tirsdags afleverede klassen deres fordybelsesopgaver, som 
blev sat op i en smuk udstilling for skolen samme dag. 
I løbet af i dag, fredag, stiller vi denne udstilling op i salen, så alle kan se den ved basaren i 
morgen.  
Vores indslag ved underholdningen på basaren har taget en del tid at gøre klar. Men 
resultatet synes at være alle anstrengelserne værd – både kunstnerisk, dramatisk og med 
hensyn til indlæring af mange ting. 
I dag sætter vi kramboden op i klassen. Der er kommet mange ting, og man kan håbe, at 
mange mennesker kommer forbi og kaster blikke i kasser, på stativer og på borde. 
Fra næste uge og frem til jul har vi regning og matematik i hovedfag. 
Birk er på orlov med sin familie, der er i Frankrig. De regner med at være tilbage omkring 
den første februar. 
På tirsdag afholder vi den årlige adventsspiral for elever og ansatte. Vi glæder os til den stille 
stund i kerternes skær. 
På gensyn i morgen. 
 

Med venlig hilsen – 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  
 
 
 
 

http://www.ideonskovbutik.dk/

