
  

 

 

 

Ugebrev                      08.10.2021  

 

Kalender  
Tirsdag  12. oktober  Forældremøde i børnehaveklassen kl. 17.00 

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

Uge 41 11. oktober Projektuge  

Uge 42 18. oktober  Efterårsferie 

 

Projektuge i næste uge 
Kære elever og forældre 

I næste uge, som jo er ugen op til efterårsferien, har vi den årlige projektuge. Det har været en 

fast tradition siden 2007, hvor vi havde besøg af en lærer fra (dengang) Kinas eneste 

steinerskole. Vi har igennem årene ”rejst” rundt i flere lande og lært om kultur og mange 

andre ting. 

I år har vi ansøgt og ”Børns Møde Med Kunsten” om at få to af deres kunstnere på besøg, 

nemlig Søren og Jørgen fra ”Det flyvende Kuffertcirkus”. Vi fået en bevilling på 60 % af 

udgiften. Før sommerferien fik alle skoler et beløb, som kan anvendes til at styrke trivslen på 

skolerne, og de penge har vi valgt at bruge på projektet. 

 

Ugen kommer til at byde på masser af fysisk udfordring, gøgl og sjov.  

 

Det vil nok være godt med tøj, der egner sig til lidt af hvert – noget, der er godt at bevæge sig  

og noget, der tåler, at nogle af aktiviteterne vil blive udenfor. 

 

OBS:  ALLE ELEVER HAR FRI KL.12.30 HVER DAG 

 

Mange hilsner fra lærerkollegiet 

 

Tornhøjvej 14 

9220 Aalborg Øst 

Tlf. 9815 7444 

kontor@oestskolen.dk 

www.østskolen.dk 
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http://www.østskolen.dk/


 

Kære forældre på skolen                                                   
Så er det snart tid skolens årlige julebasar, som plejer at være en festdag for især børn, men 
også voksne på og omkring skolen. Datoen er fastsat til lørdag den 27/11 2021. 
 
Selve planlægningen af basaren begynder med et par fyraftensmøder: 
- onsdag d. 13/10 kl. 18. 
- onsdag d. 27/10 kl. 18.  
  
Det er her vi i fællesskab finder ud af hvilket format årets julebasar skal have - herunder: 
- Tidsramme. 
- Aktiviteter for børnene. 
- Boder (f.eks. konditori, fiskedam m.v.). 
- Ønsker og bidrag (f.eks. hjemmebag og adventskranse). 
 
Vi mødes i skolens SFO. 
 
Tilmelding til skolens kontor på 98 15 74 44 eller kontor@oestskolen.dk. 
 
Hvis der er nogen der gerne vil være med på Zoom, så kan vi også godt finde ud af det, men 
skriv det lige ved tilmelding. 
Vi håber i vil være med til at skabe en super god dag for os allesammen! 
 
Mvh. Bestyrelsen 

 

HEGN 
Tusind, tusind tak til alle de flittige hænder, der var i gang i weekenden. Det var fantastisk at 

møde ind mandag morgen og se det fine resultat. Arbejdet fortsætter en tid endnu, så man kan 

sagtens nå at komme med i projektet. Mads er tovholder: 60648466 

  
Glimt fra weekenden (: 
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Kære forældre i BH-kl.       
Minder lige om forældremødet på tirsdag d. 12.oktober kl. 17. 

Børnene har haft vikar her i ugen, men de klarede bare Michaelsspillet så flot. 

 

Venlig hilsen Vita 

 

 

Kære forældre i 1./2. klasse 
Høsten er i hus og bonden kører sine kornsække til møllen. Det er 

der kommet mange spændende regnestykker og tegninger ud af. 

Det er sjovt at regne. Det summer af aktivitet, når der trilles med 

glaskugler og tælles point. God weekend.  

Kærlig hilsen Britta 
 

 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Der bliver målt, hamret og savet i stor stil, og arbejdet går efter planen.  

Vi laver arbejdstegninger og beskriver processen.  

Michaelspillet er blevet øvet og sværdet, som ridder George skal dræbe dragen med, bliver 

smedet og gjort klart. Vi er klar til premieren i dag. 

Næste uge er der emneuge, hvor solen bliver lavet om til et Cirkus. Vi skal i lære som artister. 

Det bliver sjovt.  

Jeg ønsker alle en rigtig god weekend. 

 

Med venlig hilsen Lone 

 

 

Kære forældre i 5./6. klasse 

Denne uge er gået med brøkregning og tabeltræning i hovedfagstimerne. 

Vi har øvet tabeller på en del forskellige måder blandt andet med svingtov og nummerløber. 

Vores lille forløb om Mozart og hans historie fik en afslutning og ellers har musiktimen været 

præget af danske og engelske sange. Også i engelsk har vi sunget lidt og startet på en ny 

historie. Mikaelsspillet har også været en stor del af ugen. Generalprøve, gennemgang og 

træning af replikker skulle til for at vi følte os klar til at gennemføre spillet fredag. 

Næste uge har vi projektuge og det vil være en god idé med noget tøj som man kan bevæge sig 

i, da emnet er cirkus. 

Jeg ønsker alle en rigtig god weekend. 

Med venlig hilsen Jannick 



Kære forældre og elever i 7./8./9. klasse 

Så har vi fået indført Reformationen i Danmark. Det skete efter den værste krig, der nogen sinde 

har været i landet – den krig, man ironisk nok kalder ”Grevens Fejde”. Rantzau slog til sidst 

Skipper Klement, men landet lå stort set øde hen. Og Aalborg oplevede sin sorteste dag den 19. 

december i 1534. Af hele den her historie kan man bl. a. lære, at enhver form for fanatisme kun 

skaber splid, strid og ulykke. Vil I vide mere, kan I læse i børnenes hæfter – de har hver dag fået 

en tekst at sætte ind.  

Det har været en virkelig stor fornøjelse for mig at få lov til at have klassen i disse tre uger, og 

jeg glæder mig allerede nu til, at jeg i foråret må komme igen. Tak for lån af børnene. 

Elevernes arbejdshæfter afleveres efter hovedfagstimen i dag – eller efter aftale. De returneres 

med en omtale hurtigst muligt. 

Med venlig hilsen Hans Peter Rasmussen  
 
 

Kære forældre i 7./8./9. klasse 
I dag spillede vi med succes vores kære Mikaelspil. Jeg vil rose alle elever for deres ro og 

omstillingsparathed i hele denne proces. Det er smukt at se, hvordan alle kommer sammen og 

giver en hjælpende hånd, hvor det er nødvendigt. 

Næste uge finder skolens årlige projektuge sted. I år har vi et aktivt emne, fordi cirkusset 

kommer til byen! Jeg er spændt på at se, hvad vi skaber sammen! Skoledagen vil være fra 8.20 

til 12.30 alle dage i næste uge. 

Jeg ønsker jer alle en fantastisk efterårsweekend med masser af sol. 

 

Med venlig hilsen Viola 

 

 


