
  

 

 
 
Ugebrev                      11.03.2022  

Kalender  
Uge 15 11.-15 april  Påskeferie  

Mandag 18. april 2. Påskedag  

Fredag 13. maj  St. Bededag     

  

 

Morgenfruen- Kære forældre 
Vi havde en dejlig tur til Charlottes høns i onsdags. Børnene legede og fik rørt og set hønsene.  

 

Referat fra forældrera ds mødet er under filer i Morgenfruens blomsterbørn pa  Facebook. Hvis I 

ikke er medlem af gruppen, sa  kom og spørg Charlotte eller Ditte (Bille’s mor), sa  fa r vi jer 

inviteret indenfor.  

 

Vi har med forældrera det drøftet muligheden for at spørge jer forældre, om I kan holde 

børnene fri den 7. april, hvor personalet skal afholde pædagogisk dag, og det var der enighed 

om, at det var i orden. Sa  der hænges en seddel op pa  døren, hvor I kan skrive jer pa . Hvis nogen 

har brug for pasning, kan Leonora være her.  

Hvis I har mod pa  at puste æg ud med børnene hjemme, modtager vi meget gerne disse. Vi 

maler de æg, vi fa r og hænger dem op til vores pa ske fest.   

 

Na r vejret er godt, har vi mulighed for at medbringe madpakker pa  ga turene.  

 

Rigtig god weekend til jer         

 

Venlig hilsen Charlotte  

Tornhøjvej 14 

9220 Aalborg Øst 

Tlf. 9815 7444 

kontor@oestskolen.dk 

www.østskolen.dk 
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Året 2022 ser sådan ud: 

 

   

Den 7.4. Pædagogisk dag for personalet Fra kl. 12-19 

Den 8.4. Pa skefest Med børnene 

Den 11-13.4 Pa skeferie – hvem kommer/holder fri  

Den 25.5 Majfest Med børnene 

Den 27.5 Kr. Himmelfart – hvem kommer/holder fri  

 Arbejdsdag – dato følger  

Den 3.6 Pinsefest Med børnene 

Den 26. 6 Sommerfest Med forældre fra kl. 15-17 

Den 26. 8 Høstfest Med børnene 

Den 29.9 Skt. Mikael Med børnene 

Uge 42 Eftera rsferie – hvem kommer/holder fri  

Den 11.11 Lanterne fest Med forældre fra kl. 17 

Den 30.11 Advents spiral Med børnene 

Den 16.12 Julefest – dato følger Med forældre 

Uge 52 Juleferie – hvem kommer/holder fri  

Den 6.1.23 Hellig tre konger  

 

 

Ugens rytme:  
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ga tur Kreadag Ga tur Eurytmi & 

sansedag 

Ga tur 

 

  



Kære forældre i BH-kl.   
I denne uge har vi blandt andet snittet, vævet, 

tegnet formtegning og malet med en ny farve 

nemlig den røde, vi eksperimenterede med at 

fremhæve den kraftige røde på en lyserød 

baggrund, børnene havde mange idéer til, hvad 

det lignende! Vi har været på tur til en ny 

legeplads som udfordrede balanceevnen og så 

har vi bagt de lækreste pandekager. 

I skolens kalender har Helene i sin tid skrevet et 

forældremøde på i denne måned, jeg arbejder 

lige nu på at finde en anden dato i april, I hører 

fra mig.  

I næste uge ser det ud til at vejret er med os, og derfor er det planen, at vi skal lave mad over 

bål, og så begynder vi på alle vores påskeforberedelser.  

Jeg ønsker jer alle en god weekend.  

Med venlig hilsen Pernille 
  
 

Kære forældre i 1./2. klasse 

Tirsdag havde vi besøg af de nye vikarer Laura og Anton. Onsdag havde vi besøg af skolens 

tilsynsførende Niels Christian. Det var dejligt at se, hvor godt de alle blev modtaget af børnene. 

Vores nye elev Helga er faldet godt til i klassen, og vi byder velkommen til Helga og hendes 

forældre Lea og Uffe. I regning har vi lært om division og kender nu alle fire regnearter.  

God weekend allesammen.  

Kærlig hilsen Britta  



Kære forældre i 3./4. klasse 
Solen har skinnet og der bliver taget forskud på varmen – personligt synes jeg, det er for koldt 

at sidde udenfor og nyde madpakken. Men det er nu skønt, at vi har muligheden for at komme 

ud og nyde lyset igen. Når vi nu skal sidde inde og knokle med noder, trestemmige fløjtespil, 

formtegning, den ottebenede hest Sleipner og den store bygning Valhal. Hvad er stort i denne 

forbindelse? Jo, det er stort, når en bygning har mere end 500 døre, og disse er så brede, at 600 

velvoksne mænd kan stå ved siden af hinanden, når de går igennem.  Og Odins kone, Frig, som 

kunne iføre sig sin falkekappe og flyve. Og ikke mindst runerne. Det er da også nogle mærkelige 

tegn. Og så det interessante spørgsmål: hvor kommer sproget fra?  

Onsdag havde vi besøg af den tilsynsførende, som oplevede undervisningen og kiggede hæfter.  

 

Til sidst vil jeg minde om forældremødet på tirsdag kl. 17.  

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

 
Venlig hilsen Lone 
 
  

Kære forældre i 5./6. klasse 
Foråret er over os, og det kan mærkes, det er simpelthen en hel anden stemning i klassen. 

Rigtigt skønt. 

Vi er startet op på vores danskperiode, hvor vi hver især skal have læst en bog og lavet en 

boganmeldelse af den. Ud over læsning indeholder hovedfagstimerne grammatiske øvelser, og 

vi skriver regler og sætninger ind i hæftet. Engelsk, matematik og sang har også fyldt en del i 

fagtimerne. Vi øver os i at finde ud af, hvordan man regner procenter, da det bliver emnet 

næste gang, vi skal have det i hovedfag.  

Med venlig hilsen Jannick 

 
Kære forældre i 7./8./9. klasse 
I denne uge talte vi om vores muskler. Både dem, som vi bevidst kan bevæge (skelet muskler/ 

tværstribede muskler fx. biceps) og dem, der bare gør deres arbejde uden at vi blander os i det 

(glatte muskler fx. mavesækken). I onsdags lærte klassen om hjertet og blodkredsløbet. Vi 

fortsætter i næste uge med at tale om menneskekroppen, da klassen er meget engageret i 

emnet og har mange spørgsmål, som vi er ved at finde svar på. 

Vores UU-vejleder Mie besøgte os i torsdags og introducerede os til praktikforløbet (25. til den 

29. april). Det er elevernes ansvar at finde en praktikplads. Mie satte en deadline for at finde en 

praktikplads senest den 23. marts. Vi har talt om processen med at finde en passende 

praktikplads i klassen, og eleverne har lektier, der hjælper dem med at kom i gang. Jeg sender 

en mail ud i løbet af weekenden med flere detaljer og generel information. 

Husk at skrive vores forældremøde tirsdag den 22. marts (17.30-19.30) ind i jeres kalender! 

Jeg ønsker jer alle en dejlig solrig weekend! 

 

Med venlig hilsen Viola 


