
  

 

 

 

Ugebrev                  17.09.2021  

 

Kalender  
Fredag 8. oktober  Michaelsfest i skoletiden  

Tirsdag  5. oktober  Forældremøde i børnehaveklassen kl. 17.00 

Onsdag  6. oktober Møde vedr. skolens støtteforening kl. 16.00 

 

Opsætning af hegn – hjælp fra forældre. 
Vi har længe gerne ville skabe en ”omhylning” af skolen i form af et træhegn, og nu har 

bestyrelsen sat sejl i forhold til den proces og vil i weekenden d. 2. og 3. oktober påbegynde 

arbejdet. Det er Mads Heuer, bestyrelsesformand og forælder i vuggestuen, bh. kl. og 2. klasse, 

der er tovholder i forhold til projektet. 

Vi vil derfor i stedet for en almindelig arbejdsdag gerne have jeres hjælp i forhold til dette 

projekt. Morgenfruens forældre deltager ligeledes i arbejdet. Man kan komme så lidt eller så 

meget, som det kan passe ind. Der er forældre, som vil kigge efter børnene. 

 

Vi håber på stor opbakning til et hyggeligt og vigtigt fælles arbejdsprojekt. Vel mødt. 

 

Mads kan kontaktes på 60648466 vedr. tilmelding og evt. spørgsmål. 

 

Kære forældre 

Der allerede nu tiltag i gang på forskellige fronter, hvor vi godt kunne bruge lidt hjælp. Bl.a. 

har vi Kulturforeningen, som er en støtteforening til skolen. Kulturforeningen er bl.a. med til 

at arrangere julebasar, hvor overskuddet går til vores børnehave og skole, men kan også være 

med til at arrangere foredrag om antroposofien eller andre spændende arrangementer.  

Vi mødes d. 6. oktober kl. 16, hvor alle er meget velkomne. 

Venlig hilsen bestyrelsen 

Tornhøjvej 14 

9220 Aalborg Øst 

Tlf. 9815 7444 

kontor@oestskolen.dk 

www.østskolen.dk 

 

mailto:kontor@oestskolen.dk
http://www.østskolen.dk/


      

Skolen og Morgenfruen 
”Skolefoto” bliver i år den 24.september fra kl. 9.00   
Vores tidligere fotograf er gået på pension, så vi har fundet en ny. Det kommer til at foregå lidt 
anderledes mht. bestilling, hvilket de informerer os om snarest. I hører derefter nærmere. 
 
Venlig hilsen Vita 

 
Kære forældre i BH-kl.                                                  
Vi kæmper mod dragen i sanglege og er tapre riddere, der altid sejrer. Det er en spændende 

og udfordrende tid, der opstår indimellem lidt skænderier. Børnene arbejder med bivoks og 

har formet flotte drager og prinsesser. Husk at tjekke skiftetøjsposen, i det regnfulde vejr er 

der brug for ekstra tøj, tjek gerne indesko de er nødvendige, nu da der er lidt fodkoldt i 

klassen. God weekend.  

 

Med venlig hilsen Helene 

Kære forældre i 1./2. klasse 
Mikaels-tiden nærmer sig. Klassen har øvet replikkerne til Mikaels-spillet i salen sammen med 

Helene og børnehaveklassen. I håndarbejdstimerne væver vi og interessen for at væve er stor. 

Der er en intens og rolig stemning, når der væves. Vi skal lige vænne os til det våde vejr, som 

kræver ekstra regn- og skiftetøj. Alt i alt en dejlig uge med en god blanding af dansk, tysk, 

engelsk, leg og håndarbejde. 

God weekend. 

Kærlig hilsen Britta 

 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Så er det blevet efterår. Farverne ændrer sig og det er ved at blive mørkt om morgenen. Solen 

er gået i vinterhi og regnen er kommet frem, med alt hvad det indebærer af våde strømper og 

sko. Så ekstra sokker vil være rigtig god ide. 

Vi har hørt om smeden. Om hvordan han hamrer løs på sin ambolt for at forme det gloende jern. 

Hestesko, hængsler, låse, værktøj og til stor morskab, udtrækning af tænder. 

Som vi aftalte på forældremødet, skulle klassen have været på besøg hos mig i dag fredag. Det 

blev desværre aflyst på grund af vejret. Men jeg håber det kan lade sig gøre næste fredag, alt 

afhængig af vejret.  

Farveblyanterne er nu kommet. Prisen er 275 kr. pr. æske. For de, der allerede har bestilt, vil 

beløbet blive opkrævet sammen med næste skolepengeopkrævning.  

Det er alt for denne gang. Jeg ønsker alle en skøn weekend.  

 

Med venlig hilsen Lone 



Kære forældre i 5./6. klasse 

I denne uge, i hovedfag er vi fortsat i gang med frihånds-geometrien - vi har fordybet os 

fuldstændigt i cirkler og linjer og deres forhold mellem hinanden. Vi er også fortsat med 

hovedregning, både med og uden lyd - sjovt at prøve. Vi reciterer fortsat Mikaels-spillet - 

replikkerne begynder at sidde godt fast efterhånden.  

I engelsk har vi konstrueret flere sætninger og flere elever har været med til at bestemme 

hvordan sætningerne skulle udformes - rigtigt godt! Der blev også både skrevet og læst op, da 

vi skulle give hinanden små opgaver at udføre rundt i klassen - nogle mere udfordrende end 

andre, ikke desto mindre rigtigt sjovt. 

Sløjdtimerne går fortsat med formning af skeer, hvor der bliver arbejdet rigtigt godt. 

Må alle have en rigtig dejlig weekend. 

Med venlig hilsen Jannick 
 

 

Kære forældre i 7./8./9. klasse 
Tak til alle der deltog i vores fine forældremøde. Jeg sendte en e -mail til dig i går med et 

referat og mange praktiske oplysninger. Vores næste forældrehygge flyttes til 1. oktober fra 

12.30 til 13.30. Jeg håber at se mange af jer! 

I dag sluttede vi med vores intensive hovedfagsperiode om Mikaelspil. Fra næste uge nyder 

klassen en historie hovedfagsperiode med Hans Peter. 

Onsdag var 8. og 9. klasse elever og jeg på Tech College. Dagen var fyldt med mange 

oplevelser, der introducerede os til en række forskellige job som elektriker, tømrer, VVSer, 

murer og grafisk tekniker. 

Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend. 

 

Med venlig hilsen Viola 


