
  

 

 

 
Ugebrev                      06.05.2022  

Kalender  
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: 

Papir med tern til matematik hjemmeundervisning 

Badetøj, sommertøj og fodboldtøj (alle aldre og køn) 

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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http://www.østskolen.dk/


Morgenfruen - kære forældre  
 
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  

 

Venlig hilsen 

Charlotte 

 
 

Kære forældre i 1./2. klasse 
Hovedfagstimerne i denne uge er gået med at øve stavning, læsning og skrivning. Børnene har 

skrevet om Frans af Assisi, og nu har vi fundet en lille læsebog, der handler om hans liv. 

Klassen har planer om at lave et skuespil om Frans, inden vi slipper ham helt.  

I håndarbejde er vi ved at sy dyr i filt til en nøglering. Eurytmitimen var præget af stor 

seriøsitet, og børnene har taget godt imod Annette som er i praktik hos Ingelise. 

Rigtig god weekend til jer alle.  

Kærlig hilsen Britta  

 

 

 

 

 

 



Kære forældre i 3./4. klasse 

Solen har skinnet, og hjulene har rullet på rulleskøjter og løbehjul. På deres optegnede bane har 

der været ensrettet, og der er blevet uddelt bøder for overtrædelse af hastighedsgrænserne, 

overhaling indenom og kørsel i den forkerte retning. Det har så givet mulighed for 

trafikundervisning, og det har vi haft en snak om. Det er nogle meget vidende trafikanter I har, 

som har helt styr på højre og venstresving. Men der er stor forargelse om alle de 

uopmærksomme bilister, som bruger deres mobiltelefon, når de kører. Onsdag hørte vi så 

sirenen. Vi fik en god snak om, hvad det betyder, hvis man hører den.  

Ellers har den stået på regning, både med brøker som vi har lavet om til uægte og den anden vej. 

Men der har også været tid til det man kan kalde ”slaveregning”, hvor vi har lavet masser af de 

fire regnearter.  

Det er vist alt for denne gang. Jeg ønsker alle en skøn weekend. 

 
Venlig hilsen Lone 
 
 

Kære forældre i 5./6. klasse 

Så fik vi afsluttet vores geometriperiode, og hvor har det været spændende. Nu kan vi næsten 

alt med en passer og en lineal, konstruere, dele i cirkel op i forskellige dele, halvere afstande, 

dele vinkler i to og en masse andre nyttige tips og tricks. 

Næste uge starter vores anden geologiperiode, hvor vi skal fordybe os i krystallernes 

formeringer og mineralernes forhold til jorden og os selv. 

Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.  

Med venlig hilsen Jannick 
 
 

Kære forældre i 7./8./9. klasse 
Her er der lidt billeder fra vores tur på Fyn.  
Rigtig god weekend til jer alle.  
 
Mange hilsner Viola   
 

  


