
  

 

 

 
Ugebrev                      22.04.2022  

Kalender  
Onsdag 27. april Generalforsamling kl. 19.00 

Tirsdag 10. maj Forældremøde BH. klasse kl. 17.00  

Onsdag 11. maj Ekstraordinær generalforsamling kl. 16.00  

Fredag 13. maj  St. Bededag  

Torsdag 26. maj Kr. Himmelfart  

Fredag 27. maj Skolefri    

  
 

Genopslag 
 
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 

 

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


Morgenfruen - kære forældre  
For øjeblikket er vi i sanglege og eventyr i en lille overgang hen over majfest til pinsen. 
Sa  vi danser og synger med hinanden og hører stadig om hønsene og haren. 
 
Vi vil være mere ude nu i det gode vejr og inde over middag, hvor solen er stærkest. Sa  bliver 
det over middag, at vi kan have sanse og krea dag. 
 
Tak fordi I hjalp os med at kunne holde pædagogisk dag. Vi havde GRUS, (gruppesamtale som 
supplement til MUS), hvor vi sa  pa  alle de kompetencer vi havde som personalegruppe. Vi 
arbejdede med den pædagogiske læreplan og fik gennemga et APV, procedurer og retningslinjer 
 
Året 2022 ser sådan ud: 
 

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 22. 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 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 Krea dag Ga  tur Eurytmi & 
sansedag 

Ga  tur 

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

Venlig hilsen 

Charlotte 

 

 

 



Kære forældre i BH. klasse 
Jeg håber, I har haft en fantastisk påskeferie.  
Det har været dejligt at komme tilbage til jeres skønne børn. Vi har flyttet en del af 
undervisningen ud i den skønne sol og har fingerstrikket og nydt en skøn omgang 
legegymnastik, hvor vi har talt om taknemmelighed, hvilket børnene var supergode til.  
I næste uge er jeg på kursus tirsdag og onsdag, og derfor er Louise vikar.  
God weekend til alle.   
 
Med venlig hilsen Pernille   
 

Kære forældre i 1./2. klasse 
Efter en god og lang påskeferie er vi godt i gang igen. Selvom det er en kort uge, ser det ud til, at 
vi bliver færdige med bogen om Frans af Assisi. Børnene har skrevet og tegnet mange fine sider 
som nu kan hæftes sammen og bringes med hjem. Klassen har taget afsked med Alfred og hans 
forældre. Vi ønsker dem alt godt fremover. Vejret har heldigvis givet os mulighed for at 
tilbringe meget tid ude i denne uge og vi håber, at det holder weekenden over.  
God weekend til alle. 
 
Kærlig hilsen Britta  

 

Kære forældre i 3./4. klasse 

Uh de brøker! Det er let, men også svært at gennemskue. Men vi har lært at lægge sammen og 
trække fra med brøker. I dag har vi delt Marabou chokolade op i brøker. Det blev lidt bøvlet, da 
ikke alle kunne lide Marabou. De måtte så dele Ritter sport op i brøker.  
Hvor er det skønt med solskin. Det er næsten ikke til at komme ind igen – mangen en 
madpakke er blevet nydt udenfor.  
Jeg ønsker alle en solrig og varm weekend.  
 
Venlig hilsen Lone 
 
 

Kære forældre i 5./6. klasse 

Vi er tilbage efter påskeferien og solen er også med. Dejligt vejr, dejlig stemning i klassen.  
Hovedfagsperioden hedder fra denne uge geometri. Vi er gået fra frihåndsgeometri over til at 
bruge passer og lineal.  
Vi har fået lavet nogle rigtigt flotte konstruktioner allerede. 
Eleverne har kunne låne en passer, men det ville være fint hvis man skaffede sin egen til senere 
brug også. 
 
Jeg ønsker alle en rigtig god weekend. 
 
Med venlig hilsen Jannick 
 
 



Kære forældre i 7./8./9. klasse 
Jeg håber alle har haft en dejlig påske. Vi brugte denne korte uge til at sikre, at vi var klar til 
næste uges praktik og også vores klassetur ugen efter. Vi arbejdede videre med biologi og så på 
fotosyntese og kulstofkredsløbet. 
I næste uge vil jeg kunne besøge nogle elever på deres praktiksteder. Jeg glæder mig til at høre 
om alle de nye og spændende oplevelser, som eleverne får i næste uge. 
 
Jeg ønsker jer alle en god weekend med masser af solskin. 
 
Mange hilsner Viola   
 
 
 


