
  

 

 

 
Ugebrev                      25.03.2022  

Kalender  
Uge 15 11.-15 april  Påskeferie  

Mandag 18. april 2. Påskedag  

Tirsdag 10. maj  Forældremøde BH. klasse kl. 17.00  

Fredag 13. maj  St. Bededag     

  
 

 
Krigen i Ukraine har medført en flygtningestrøm, som også banker på i og omkring Aalborg. 

Skulle man have lyst til at donere aktivitetsmaterialer til børnene og de unge, så må I meget 

gerne tage det med på skolen, så vil jeg tage det med på asylcenteret i Dokkedal som frivillig. 

De cirka 70 børn og unge kommer først i børnehave og skole efter sommerferien. Det drejer sig 

om: 

Tegne og maleting, farvekridt, blyanter, kuglepenne, tuscher, hobbymaling, pensler, papir, 

skrivehæfter, malebøger, karton, sakse, skabeloner, stenmaling, lim/stifter, perler, perleplader, 

elastik og sytråd, pailletter, fjer, æg i flamingo, modellervoks, skateboards, løbehjul, 

rulleskøjter/inliners, løbecykler/små scootere, barne/klapvogne. 

Tøj og legetøj har vi pt rigeligt med.  

Tingene kan stilles under halvtaget for enden af salen – de afhentes dagligt.   

Venligst Iben, mor til Linus og Elias i skolen 

For mere info kontakt: Iben (29 93 63 44)  

 

 
 

Tornhøjvej 14 

9220 Aalborg Øst 

Tlf. 9815 7444 

kontor@oestskolen.dk 

www.østskolen.dk 
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Kære forældre i BH. klasse 
Så er vi kommet i gang med påskeforberedelserne og har lavet reder til påskeharens æg, så må 

vi se om den kommer med nogle.  

Vi har også lavet snobrød ved bålet, det blev næsten noget rod, men vi nåede at redde dem, og 

de smagte fantastisk!  

Den nye dato for forældremødet er d. 10. maj kl. 17-18.30. I må meget gerne lige melde tilbage 

om I kan deltage.  

God weekend til alle.  

Med venlig hilsen Pernille  

 

Kære forældre i 1./2. klasse 
Fortællestoffet i denne hovedfagsperiode handler om den 

helgenkårede Frans af Assisi. Der bliver lyttet interesseret til 

fortællingen, og børnene skriver korte tekster i hæfterne. 

Forberedelserne til påskefesten er i fuld gang. Klassen har malet 

og foldet fine æsker til opbevaring af de æg, som vi skal male på i 

næste uge. På ugens mest solrige og varmeste dag hentede vi mos 

til at lægge i bunden af æskerne.  

God weekend til jer alle.  

Kærlig hilsen Britta  

 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Så døde Balder, og det blev begyndelsen på enden. Fimbulvinteren nærmede sig. Somrene blev 

kortere og kortere. Da den lange vinter endelig kom, viste aserne, at det sidste slag mellem de 

onde og gode kræfter skulle udkæmpes på den store Idaslette. Fenrisulven og Midgårdsulven 

havde befriet Loke, og de samlede de onde kræfter for at gå i krig. Det var et drabeligt slag med 

få everlevende. Ygdrasil, Livets træ, fandt også sit endeligt. Det har været både en trist og 

drabelig afslutning på historien om den nordiske mytologi. I næste uge skal vi introduceres til 

brøker, så det er noget helt andet. 

I dag fredag skal vi lave bål. Det bliver hyggeligt.  

På onsdag skal vi på galleribesøg. Det bliver spændende. Jeg har ikke selv set udstillingen, så jeg 

glæder mig. 

Det er vist alt for denne uge. 

Rigtig god og varm weekend til alle. 

 
Venlig hilsen Lone 
 
  

 

 



Kære forældre i 5./6. klasse 
Klassen er startet op på deres anden historieperiode med Hans Peter - det virker rigtigt 

spændende. Undervisningen tager udgangspunkt i det gamle Rom, og jeg kan se, at de er startet 

helt fra begyndelsen med, hvordan Rom blev opført. 

Engelsktimerne er fortsat optaget af grammatiske regler, hvor eleverne er begyndt at 

formulere nogle selv. Og så øver vi os i at gange større tal med hinanden i øvetimerne. 

Rigtig god weekend. 

Med venlig hilsen Jannick 

 
 
Kære forældre i 7./8./9. klasse 
I denne uge fik vi besøg af 'Danske Skoleelever', som talte med os om fællesskab og trivsel. Vi 

afsluttede vores biologi periode om menneskekroppen med at gøre os bekendt med 

fødevarestyrelsens kostråd. Næste uge vil 8./9. klasses elever være på INTRO, hvor de besøger 

gymnasier og ungdomsuddannelser. 7. klasses elever mødes i skolen, og vi laver forskellige 

aktiviteter. 

Jeg ønsker jer alle en dejlig solrig weekend. 

 

Mange hilsner Viola   

 
 
 


