
  

 

 
Ugebrev                      10.06.2022  

Kalender  
Onsdag 15. juni Informationsmøde med bestyrelsen kl. 17:00 

Onsdag  22. juni Sommerfest kl. 17:00 – 19:00  

Torsdag 23. juni Sommerafslutning  

    

Tilbud fra Aalborg Kommune 
Aktiv Sommer er Aalborg Kommunes sommerferietilbud for alle skoleelever fra 3.-10.klasse.  

 

https://www.aktivsommeraalborg.com/ 

 

Til alle elever, der har afsluttet 3. klasse (sommer 2022).  

Der åbnes for tilmelding den. 1. juni 2022, kl. 12.00 

 

Tilmelding til SFO 2022 - bedes udfyldt og returneret til skolen  

senest den 24. juni.  
 

Kære forældre i BH. klasse 
Sikke en skøn uge vi har haft - vi arbejder fortsat hårdt på fingerstrikkeprojektet og vi skal nok 

nå det. Vi har været en tur nede ved søen med fiskenet, hvor vi fangede nogle flotte sneglehuse 

- fiskene var alt for hurtige!  

Jeg har fået tilbagemelding fra nogle af jer omkring deltagelse i sommerfesten, og husker lige 

jer andre på at sende blanketten med i skole. Udover at medbringe mad skal i også huske bestik 

til festen.  

Vi talte til forældremødet om at gøre den nye klasse klar - dette gør vi tirsdag d. 21. juni. Jeg er 

her fra kl. 12.30 og så kan i bare komme når det passer jer. Men meld gerne lige tilbage hvornår 

I kan være her.  

I ønskes en rigtig god weekend  

Med venlig hilsen Pernille   

Tornhøjvej 14 

9220 Aalborg Øst 

Tlf. 9815 7444 

kontor@oestskolen.dk 

www.østskolen.dk 

 

https://www.aktivsommeraalborg.com/
mailto:kontor@oestskolen.dk
http://www.østskolen.dk/


Kære forældre i 1./2. klasse 
Torsdag i næste uge har alle klasserne generalprøve på eurytmiopvisningen som opføres til 

sommerafslutningen. Det giver en stor tryghed for børnene, at de når at øve en sidste gang 

inden sommerfesten. Derfor er det også meget vigtigt, at børnene er til stede til generalprøven 

på torsdag og onsdag den 22. juni fra kl. 17.00 til ca. kl. 19.00. Til sommerfesten medbringes 

mad og bestik til egen familie. I regnetimerne denne uge har vi øvet os på romertal. God 

weekend allesammen. 

 

Kærlig hilsen Britta  

 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Så er der gået endnu en uge, efter en veloverstået pinse. Vi er vendt tilbage til det gamle Aalborg, 

med alle dens gamle bygninger, som karakteriserer Aalborg midtby. Hvordan Algade; helt tilbage 

til byens begyndelse, har været den gade, som der blev bygget ud fra. Og nu er den gågade. 

Gammeltorv, med det gamle rådhus og Budolfi kirke, som er tydelig i nutidens bybillede. Vor 

Frue Kirke og Gråbroder kloster, som er blevet udgravet, og nu er et museum. 

Der bliver øvet til den store guldmedalje. Vi har ikke helt styr på tempo og takt, men vi skal nok 

være klar.  

Som I måske allerede har opdaget, har børnene fået deres fyldepenne. Beløbet, der bliver 

opkrævet over skolepengene for juli måned er 62 kr. pr. fyldepen.  

Vil man betale kontant skal man henvende sig på kontoret senest fredag, den 17. juni.  

Ellers er der ikke så meget at fortælle i denne uge. 

Så jeg vil blot ønske alle en rigtig god weekend. 

 

Venlig hilsen Lone 
 
 
 
 

Kære forældre i 5./6. klasse 
Vi er fortsat inde i procenter i hovedfag. Lang division, afrunding, rabat, decimaltal og meget 

andet har stået på programmet. Vi har også været i gang med at bygge låger til hegnet i 

torsdags, der skulle også regnes og måles. Sløjdtimen gik med det samme. Så har jeg luftet 

ideen om pennevenner med en anden skole for eleverne, og de er allerede i gang med deres 

første udkast, og jeg har nu kontakt med flere lærere fra forskellige lande. Spændende!  

Tilmelding til sommerfesten skal afleveres senest d.15/6. Vi glæder os til at se jer. 

Jeg ønsker alle en rigtig god weekend. 

Med venlig hilsen Jannick 

 

 



Kære forældre i 7./8./9. klasse 
I denne uge gik vi i gang med at afslutte nogle af vores emner så vi er klar til sommerferien.  Ud 

over det pyntede vi op til vores klassefest i dag. Jeg glæder mig til at fejre med så mange af 

klassen. 

Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend. 

Venlig hilsen Viola 

 

 
  
 
 
  


