
  

 

 

 

Ugebrev                      29.10.2021  

Kalender  
Lørdag 27. november  Julebasar  

 

Julebasar 
Kære forældre i Morgenfruen og i skolen 

Vi fik afholdt et planlægningsmøde mere for julebasaren, der løber af stablen 27. november, og har 

en foreløbig plan med lidt mere kød på. Håber jeg har fået noteret alt rigtigt ned. 

Vi ligger nu på, at det bliver en eftermiddagsbasar så 13-16, og så bruger vi nok en halv times tid 

bagefter på at rydde op, bortauktionere overskydende ting, kager, o.lign. 

 

Aktiviteter/boder som vi har arrangør til 

- Fiskedam: Bh kl./1./2. Små gaver samt evt. brugte, fine ting. (Kasper arrangerer) 

- Børnebod: 3-4 kl. Ting som børnene selv har lavet (Ole kontakter klasserepræsentant) 

- Konditori/café: 5-6 kl. Her bidrager vi med boller/kage (Simonia) 

- Vaffelbod: 7-9 kl. (Henrik kontakter klasserepræsentant) 

- Ansigtsmaling: Simonia + Louise? 

- Bod med julepynt/lav din egen julegave/-dekoration (Janne, Nina, Chillie, Nicki, Cindy?, Iben?) 

- Marionetdukketeater v/ ”teatergruppe” 

 

* Sy dværge: Nina?  

* Juletræer i træ: Nicki hvis der kommer en mere 

* Uld-engle 

* Juledekorationer med ler og lys (Simonia har gran) 

* Flette julehjerter? 

 

Janne arrangerer arbejdseftermiddag/-aften, hvor man kan møde op og hjælpe med 

 

- Marmeladebod med efterårsmarmelader lavet af blommer, æbler osv. af lokal avl (Nanna og Line 

3./4.).  

 

Der står en kasse, så man kan bidrage med syltetøjsglas og stofrester til låg i foyeren/v salen. 

 

Tornhøjvej 14 

9220 Aalborg Øst 

Tlf. 9815 7444 

kontor@oestskolen.dk 

www.østskolen.dk 

 

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


Aktiviteter/boder hvor vi mangler nogen eller skal have afklaret 

 

- Muligvis ponyridning? 

 

- Muligvis julefotografering? 

 

- Muligvis krystalbod -vi afventer svar. 

 

- Muligvis lysestøbning? 

 

- Muligvis har forældrene i Tusindstrålen nogle aktiviteter? 

 

Andre ideer?  

 

Det er ikke for sent at komme med forslag til en bod. 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. 

 

Hvordan kan jeg hjælpe til? 

 

Du kan være med til at arrangere en bod, eller du kan møde op og hygge dig med et par andre 

forældre, når vi holder arbejdseftermiddag (der kommer mere ud om det snarest). Man behøver ikke 

være ekspert til noget – de fleste af os er sandt at sige lidt grønne udi i det her. 

 

Desuden får vi brug for hjælp lige før med de forskellige aktiviteter, f.eks. med at bage en kage, 

pynte fiskedam, forberede vaffelbagning, osv. 

 

Og på selve dagen til at bemande boderne - og ikke mindst at gå rundt og nyde julebasaren. Der 

kommer mere vagtskema ud senere, det plejer at være i samarbejde med klasserepræsentanterne. 

 

Vi har en forventning om at alle bidrager. Hvis man ikke kan være med på selve dagen, så kan man 

nok hjælpe med forberedelserne, bage en kage? 

 

 

Hov, jeg fik ikke læst forrige ugebrev - hvad er julebasaren for noget? 

 

Julebasar er en eftermiddag lørdag d. 27. november, hvor vi rundt om på skolen arrangerer små 

boder og aktiviteter for børn så markedsjulestemningen indfinder sig: 

 

- Børnene prøver alting af med kammeraterne og nyder det 

 

- 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, at de gør noget for både børn og voksne 

 

- Tidligere elever og ansatte og folk i nabolaget kommer og hygger med os og ser eller genser vores 

dejlige skolemiljø 

 



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. 

 

 

Jeg vil gerne bidrage med noget! 

 

Læg en besked på kontoret eller på Facebook eller kontakt Henrik eller mig eller en af de andre 

forældre som allerede har meldt sig. Så samler vi op på det.  

 

Ole - ole.laursen@gmail.com 

Henrik - henrikbeske@gmail.com  

Kontoret - kontor@oestskolen.dk 

 

Mvh. Ole (far til Storm og Nor) 

 
Praktikant.  
Velkommen til Enrico Pedersen, som skal være i praktik på skolen i 4. uger. Enrico har været 
tilknyttet den tidligere steinerskole i Hjørrings bestyrelse og har også været forælder der. 
 
Enrico har i denne uge været i 1./2. klasse og vil være en uge i hver klasse. 
 
Venlig hilsen Vita 
 
 

Kære forældre i Morgenfruen. 
Nu har efteråret fundet sin plads og det glæder vi os over. Vi øver lanternesange og glæder os 

til lanternefest den 12. november kl. 17.  

Vi ønsker hjælp til at få bagt små sol, måne og stjerne småkager, en bageplade af hver. 

(Henvendelse til Nicolai) 

 

Vi ønsker rigtig god weekend. 

 

Med kærlig hilsen Morgenfruen  

 
 

Kære forældre i BH-kl.   
Tak for et hyggeligt forældremøde i tirsdags. Rikke, jeres børns nye lærer var glad for at møde 

jer. Vi er i gang med at lave lanterner og synger efterårssange. Nisserne er lidt tidligt på færde 

i vores klasse, mon det også er sådan hjemme hos jer?       Næste uge er Pernille i klassen.  

God weekend.  

 
Venlig hilsen Helene 
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Kære forældre i 1./2. klasse 
I regning har vi fulgt kornets vej fra det blev høstet og til 

møllen, hvor det blev malet til mel. Igennem det forløb har vi 

lært plus, minus, gange og lighedstegnet at kende. Vi var 

ovenikøbet så heldige, at vores praktikant har arbejdet som 

møller. Han fortalte om kornet, fra det blev sået til det blev til 

mel. Børnene lyttede interesseret og fik svar på alle deres 

spørgsmål.  

God weekend til alle. 

Kærlig hilsen Britta 
 
 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Velkommen tilbage fra en forhåbentlig skøn ferie.  

Denne uge har vi fortrinsvis brugt i sløjd, hvor der er blevet savet og sømmet. Vi har lært at save 

i smig, da vi er begyndt på spærene til vores huse. Når man går rundt i det gamle Aalborg, kan 

man se at husene er lidt skæve, og jeg må sige at vores huse bliver bygget efter de samme 

principper.  

I næste uge får klassen besøg af en praktikant, Enrico. Han skal besøge hver klasse og i næste 

uge er det vores tur.  

Som reklamerne viser nærmer julen sig og dermed også basaren. Derfor er der et ønske om 

brugte glas med låg, hvis man har nogle i overskud.  

Det er alt for denne uge.  

Rigtig god weekend til alle.   

 

Med venlig hilsen Lone 

 

 

Kære forældre i 5./6. klasse 

Vi er tilbage efter efterårsferien, og mandag gik snakken rigtigt livligt om alt, hvad vi havde 

oplevet. Ugen der er gået har stået på frilæsning, form tegning og forstørrelse af et 

danmarkskort i hovedfag. 

I engelsk læser vi the Canterville Ghost og skriver og tegner små refererende svar på 

spørgsmål til teksten. I sløjd bliver vi klar til julebasar, der bliver også stadig arbejdet på 

skeer, lavet nisser, kopper og små huse - lidt forskelligt bliver der arbejdet med. 

I musik får vi sunget en masse danske sange, nogle har eleverne ønsket, andre har jeg taget 

med.  

Jeg ønsker alle en rigtig god weekend. 

Med venlig hilsen Jannick 
 



Kære forældre i 7./8./9. klasse 
Det er dejligt at byde velkommen til klassen igen efter efterårsferien. Klassen er begyndt at 

arbejde med deres præsentation og produkter af deres fordybelsesopgaver. Det er fantastisk 

at se den entusiasme og energi, som eleverne viser, når de arbejder med deres valgte emner. I 

kan alle glæde jer til julebasaren, hvor vi udstiller vores fordybelsesopgaver. 

Jeg ønsker jer en dejlig efterårsweekend. 

 

Med venlig hilsen Viola 

 

 


