
  

 

 

 
Ugebrev                      03.06.2022  

Kalender  
Mandag   6. juni 2. Pinsedag  

Onsdag  22. juni Sommerfest  

Torsdag 23. juni Sommerafslutning  

   

  

Opslag 
 
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:     

• Kufferter, sportstasker, rygsække til udrejsning ud i de danske kommuner  

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 
Jeg har jo desværre været syg en del af ugen men det lyder til at børnene har hygget sig. Vi 

arbejder hårdt på at blive færdige med vores fingerstrikkeprojekt inden sommerferien. Og 

ellers har vi bare hygget med eventyr, bivoks og tegning som vi plejer.  

Onsdag den 22. juni kl. 17-19 er der sommerfest på skolen, hvor der bliver elevoptræden fra 

alle klasser, sang og fællesspisning. Dvs. i skal tage mad med som svarer til det antal 

mennesker i kommer.  

I næste uge får I en tilmeldingsblanket med hjem som I meget gerne må udfylde og aflevere til 

mig, så vi har en idé om hvor mange der kommer.  

I ønskes en rigtig dejlig pinse  

 
Med venlig hilsen Pernille   

 
 
 
Kære forældre i 1./2. klasse 
Det har været et par herlige uger, hvor vi har øvet skuespillet Frans af Assisi. Børnene har haft 

det sjovt og de har været hurtige til at lære deres replikker udenad. Klassen har fremført 

skuespillet for børnehaveklassen og 3./4. klasse. Det var et dejligt publikum som levede sig 

med i handlingen og var med til, at klassen glæder sig til næste gang de skal på scenen. Det sker 

jo allerede til sommerafslutningen, hvor de sammen med Ingelise vil vise jer forældre, hvad de 

har lært i eurytmi. Det kræver meget at sammensætte et program med opvisning, derfor er 

også meget vigtigt for skolen at vide om børnene er til stede onsdag den 22. juni fra kl. 17.00 til 

ca. kl. 19.00. Der kommer en seddel med hjem i tasken, hvor man kan melde sig til. Denne aften 

kan vi endelig være sammen igen i salen. Medbring mad og eget bestik. I kan roligt glæde jer til 

opvisning, sang, musikalske indslag og hyggeligt samvær. 

Kærlig hilsen Britta  

 

 

 

 

 

 



Kære forældre i 3./4. klasse 
Jeg vil begynde med at sige tak for en skøn majfest, 

hvor så mange forældre havde mulighed for at 

deltage. Jeg håber alle hyggede sig lige så meget 

som vi gjorde. Det var dejligt at genopleve 

majstangen være pyntet og blive flettet. Det var en 

skøn følelse at begynde en miniferie med. 

Klassen vendte tilbage til den fortsatte fortælling 

om Aalborg. I denne uge har vi forladt vikingerne 

og endt i Middelalderen. Og nej, det skete ikke d. 1. 

januar kl. 12, år 1024, men som en glidende 

udvikling.   

Overgangen fra ”hedninge” til kristendommen var 

ikke blot et spørgsmål om tro, men munkene sydfra 

bragte også ny viden med sig. Nyt skriftsprog og 

man gik fra træ, som det vigtigste byggemateriale, 

til sten. Bygningerne ændrede sig. Og det blev 

begyndelsen til det Aalborg vi ser i dag. Aalborg 

Slot, som ligger bag voldene, kan man se, hvis man 

går langs kajen i centrum af byen.  

Vi tegner og skriver med vores fine nye fyldepenne. 

Dette nye skriveredskab er ikke lige populært hos alle. Man er nødt til at gør sig lidt mere umage 

og sætte farten lidt ned, når man skriver.     

Nu til ugens dårlige nyhed. Vi er færdige med at læse Erik Menneskesøn. Det har været en skøn 

oplevelse at se, hvordan eleverne har levet med i fortællingen. Vi er begyndt at øve os på klassens 

optræden til sommerfesten. I den forbindelse er det vigtigt at I melder tilbage, hvis eleverne ikke 

kan komme. Det kan være svært at planlægge optræden, når man ikke ved hvor mange som 

kommer. Sommerfesten afholdes onsdag den 23. juni kl. 17 – 19. Vi mødes i den pyntede sal, 

hvor vi begynder med elevoptræden. Herefter spiser vi vores medbragte mad og hygger 

sammen.  

 

Til slut vil jeg byde Birk velkommen i klassen. Jeg håber han og hans familie vil få en god til på 

skolen.  

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

 

Venlig hilsen Lone 
 
 
 
 
 
 
 



Kære forældre i 5./6. klasse 
Vi er startet på årets sidste hovedfag periode, matematik. Perioden tager udgangspunkt i 

procenter, hvor decimaltal, brøker og division bliver de mest anvendte begreber.  

Engelske talemåder og direkte eller indirekte oversættelser har fyldt engelsktimerne. 

Sommerkanon, danske og engelske sange har været fokus i sangtimen. Nogle hyggestunder har 

der også været plads til mens vi tæller hvor mange skoledage der er tilbage. 

Husk der er sommerfest den 22/6 kl. 17.00. 

Alle medbringer mad til spisning og der vil være optrædener fra klasserne.  

Der kommer en tilmeldingsseddel med hjem, så vi har styr på hvor mange der kommer. 

Jeg ønsker alle en rigtig god pinse. 

Med venlig hilsen Jannick 

 

Kære forældre i 7./8./9. klasse 

I denne uge har vi haft om "det runde" i hovedfagsforløbet. Eleverne har derfor lært om cirklen, 

ellipsen, cylinderen, kuglen og keglen og lært de tilhørende linjer man kan finde i dem. 

Derudover har eleverne lært at udregne arealer, omkreds, rumfang og overfladeareal på dem 

og fundet frem til at de selv kan udregne dem mere præcist med lommeregnere i forhold til 

GeoGebra. Eleverne er derudover blevet dygtige til at bruge deres passere. Klassen er i 

fællesskab i gang med at lave en stor plakat med alle de geometriske former og de tilhørende 

formler, som de lærer hen ad vejen. Den hænger på tavlen, så kig gerne ind, hvis I kommer 

forbi klassen.  

Næste uge kommer til at omhandle alt "det trekantede", som eleverne allerede ved en masse 

om. 

God pinse til alle!  

Venlig hilsen Vidthdyan 

 

 
  
 
 
  


