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Julebasar – basar – basar – basar – basar – basar – basar – basar…. 
Hej alle! 

Vi fik afholdt første idémøde til julebasaren og er nu der, hvor vi har brug for ekstra hoveder. 

 

Hvad er julebasaren? 

Julebasar er én dag, lørdag d. 27. november kl. 11-15 eller måske 13-17? (foreløbig plan), hvor vi 

rundt om på skolen arrangerer små boder og aktiviteter for børn: 

 

- Børnene suger til sig og prøver alting af med kammeraterne 

 

- Vi voksne arbejder sammen om et fælles mål, hvor vi bidrager med hvad vi kan og kommer lidt 

tættere på hinanden og skolen - og ser nogle glade børn 

 

- De lidt ældre børn hjælper med og oplever de gør noget for både børn og voksne 

 

- Tidligere elever og ansatte og folk i nabolaget kommer og hygger med os 

 

Og der er sikkert flere ting. Det vigtigste er, at vi får en god stemning. Der plejer at være et lille 

overskud bagefter, som Vita kan bruge på noget godt for skolen. 

 

Foreløbige ideer 

- Lysstøbning hvor børnene kan dyppe lys - skolen har grej 

 

- Ansigtsmaling - få malet et fint motiv i ansigtet 

 

- Blandet landhandel - vi har ofte haft nogle forældre som mødes et par fredage eftermiddage og 

sidder og laver uldengle, små ting i træ eller andet, som kan sælges. 

 

- Forskellige aktiviteter, hvor børn selv kan lave juleting ud fra halvfabrikata 

 

* Flette julehjerter 

 

* Små stykker af grene i træ, der er boret for, og så samler man det med en snor og har et juletræ 

 

* Dværgesyning - man folder et stykke filt og syr sammen 

 

* Lav en juledekoration med lys 

 

- Marionetdukketeater ( Der er en gruppe, som står for det, men nye kan sagtens være med) 

 

- Vaffel-/æbleskivebod (En af delene) 

 

- Fiskedam, hvor man mod et mindre beløb kan fiske en gave. Alle familier kommer med 10 små 

pakker til formålet 

 

- Cafe med kager, boller, te, kaffe, økologisk saftevand - det er typisk her vi voksne lige kan få en 

snak. 

- Krystalbod - måske vil en af krystalhandlerne i byen være med 



- Ponyridning så man kan hilse på en pony - måske kan vi være heldige at få det arrangeret igen? 

- Julebillede-fotografering - få taget et hyggeligt billede med julebaggrund, hvis vi kan finde en 

fotograf. 

 

Når vi holder åbent hus med en julebasar, vil vi gerne vise det frem, vi er gode til på skolen - 

venlighed, rummelighed, kreative, æstetiske ideer. 

 

Hvis der er nogen der sidder med en god idé, eller forslag til en bod så byd ind. 

 

 

Hjælp! 

Lige pt. er vi kun tre der alle har hænderne fulde med andre ting. Vi kan godt være behjælpelige 

med at sætte i gang, men der skal være nogle der står for få arrangeret de enkelte aktiviteter - ellers 

bliver der ingen ting. 

 

Men vi har også en forventning om at alle forældre i udgangspunktet hjælper med. Og jeg ved at der 

sidder nogle i forældrekredsen som bobler over af gode ideer og elsker synet af glade børn, man har 

arrangeret noget for. Og nye forældre som meget gerne vil lære hinanden og skolen bedre at kende. 

 

Så kig på ideerne, se om der ikke er noget hvor man tænker, det lyder sjovt, og byd så ind på den. 

Eller kom med en endnu bedre. Det gør ikke noget at man ikke har prøvet det før, eller overhovedet 

ved hvordan man skal gribe det an, vi hjælper gerne i gang. Det vigtigste er at vi får nogle flere 

hoveder der kan løbe med en aktivitet og sørge for at tage hånd om at den forløber godt. 

 

Nogle af aktiviteterne kræver også arbejdskraft på selve dagen - her plejer alle forældre og de 

ældste elever at hjælpe til med vagtskemaer som bliver fordelt mellem klasserne. Så hvis man 

melder sig til at arrangere, betyder det ikke, at man skal være på stikkerne i fire timer på dagen. 

 

Kontakt os 

Det vigtigste er at I kommer ud af busken. Læg en besked på kontoret eller på Facebook eller 

kontakt Henrik eller mig. Så samler vi op d. 27/10 kl. 18 i SFO'en. Vi kan nok ikke bruge salen i år, 

og har også fravalgt nogle traditioner som erfaringsmæssigt kræver meget arbejde - så lad os se om 

vi ikke kan hygge os med at få arrangeret en julebasar i år. 

 

Hvis ikke vi hører fra nogen, vil vi nok forsøge at få klasserepræsentanterne kaldt sammen og 

tromme folk sammen den vej rundt. Men jeg tænker det er sjovere selv at vælge en opgave end at få 

den fordelt? 

 

Kontoret - kontor@oestskolen.dk 

Ole - ole.laursen@gmail.com 

Henrik - henrikbeske@gmail.com 

 

 

Mvh. Ole (far til Storm og Nor) 
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Kære forældre i BH-kl.   
Klassen har haft Pernille som vikar hele ugen. Det er gået rigtigt fint. 
Børnene har haft det festligt og fornøjeligt og er gået til ”opgaverne” med stor iver. 
 
Forældremødet bliver som tidligere skrevet tirsdag d. 26.10 kl. 17.00. 
 
Rigtig god efterårsferie. 

     
Venlig hilsen Vita 

 
 

Kære forældre i 1./2. klasse 
Det har været en stor fornøjelse at opleve alle skolens børn i denne projektuge. Søren og 
Jørgen fra "Det flyvende Kuffertcirkus" har vist os, hvordan man med øvelse og viljestyrke kan 
lære at jonglere, gå på stylter, gå på glas og gå på line på ganske kort tid. Alle børnene har 
udvist stor lyst og stort mod til at prøve alle disse ting. Dermed kan ugen sluttes af med en flot 
og sjov forestilling fredag kl. 11.00. Alle ønskes en rigtig god efterårsferie. 
 
Kærlig hilsen Britta 
 
 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Nu er det blevet mørkt når vi står op og det betyder at efteråret og ferie står for døren. Det har 

skolen fejret med cirkus i salen. Hele skolen har været samlet og knoklet med cykler, stylter, 

bolde, glasskår og mange andre ting hele ugen. Det ha´ været skønt at se hvordan alle har 

modtaget de forskellige udfordringer og knoklet så sveden har haglet. Især har det været en 

positiv oplevelse at se hvordan nogle elever har overvundet sig selv og nu mestrer ting som de 

ikke før har haft mod til at gøre.  

I dag fredag er der så en lille forestilling, som runder hele ugen af. 

Rigtig god weekend og ferie til alle.  

 

Med venlig hilsen Lone 

 

 

Kære forældre i 5./6. klasse 

Ugen der er gået, har stået på cirkus. Der er blevet jongleret, gået på stylter, balanceret, lavet 

akrobatik, kørt på ethjulede cykler og en masse andre rigtigt sjove ting. Det har haft en masse 

gode effekter med sig, blandt andet samarbejde, tålmodighed, vedholdenhed og 

beslutsomhed. Det har været så fantastisk at se! 

Jeg ønsker alle en rigtig god efterårsferie. 

Med venlig hilsen Jannick 



Kære forældre i 7./8./9. klasse 
Wow, sikke en uge det har været! Jeg er så stolt over at se, at alle elever bliver bedre dag for 

dag. Klassen har været fantastisk til at prøve nye ting og lære af hinanden og resten af skolen. 

I løbet af ugen har jeg taget mange billeder og videoer, og hvis alt går godt, vil vi kunne dele en 

lille video af vores tid i cirkus med jer om et par uger. 

Jeg ønsker jer alle en fantastisk efterårsferie med masser af solskin. 

 

Med venlig hilsen Viola 

 

 

Kære forældre i 7./8./9. klasse 
Matematik: Sidste gang i matematik (4. oktober) arbejdede eleverne med færdighedsregning 

(sæt nr. 10), hvilket indeholder mange forskellige typer opgaver. Eleverne bedes færdiggøre 

så meget som de selv er i stand til, så vi sammen i klassen kan gå det igennem efter ferien. 

Eleverne øver sig derudover også på 7- og 8-tabellen i ferien.  

Med venlig hilsen Vidthdyan Veeravakaran 

 


