
  

 

 
Ugebrev                      07.10.2022  

Kalender  
Uge 41    Projektuge  

Uge 42    Efterårsferie 

Torsdag 27. oktober  Fotografering   
 

 

Forældrekaffe 
Vi holder forældrekaffe igen på onsdag d. 12. oktober fra kl. 13.30 til ca. kl. 15:30/16 i 2./3. 

klasses lokale. Så skriv det i kalenderen, hvis I har tid og lyst til at kigge forbi til en snak om fx: 

○ hvordan styrker vi sammenholdet i forældregruppen på skolen? 

○ er det en ide at invitere forældrene fra børnehaven med til forældrekaffe på skolen fx i de 

mindstes klasselokale med deltagelse af Naja? 

○ hvad med julebasar - organisering, ideer, ønsker? 

○ islandsk strik, helbredende urter fx i snaps, Steiner ånd og pædagogik eller hvad der nu er 

aktuelt denne onsdag. 

 

Kærlig hilsen Janne og Nicola 

 

Kære forældre til SFO-børn 
VI har i denne uge rigtigt hygget os. Vi har spillet dødbold både udenfor, på boldbanen og inde i 

salen- det syntes børnene var en kæmpe succes. Derudover så har børnene leget en masse 

forskellige lege udenfor i det friske efterårsvejr. Lege såsom hulebyggeri, gynget, lavet 

restauranter og en masse andet- det er simpelt så kreative nogle børn. 

Vi har fået en ny pædagogmedhjælper i SFO'en, og børnene taget rigtig godt imod Nanna my 

med åbne arme, hvilket er så skønt at se. 

Vi ønsker alle en kanon weekend. 

Kærlig hilsen Mette, Nanna My og Hrolf 

Tornhøjvej 14 

9220 Aalborg Øst 

Tlf. 9815 7444 

kontor@oestskolen.dk 

www.østskolen.dk 
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Kære forældre i BH. /1. klasse 

I denne uge har vi igen været ud i efterårets farverige natur. Vi har samlet blade og kastanjer, 

rullet og løbet ned af bakker. Vi har lavet drage billeder med de tørre 

blade og vævet spindelvæv med kastanjerne.  

 

I håndarbejde er vi godt igang med at lave vores helt egen strikkepinde - vi har snittet og 

pudset spidserne og lavet smukke filt kugler til toppen. Efter efterårsferien er vi alle klar til at 

lære at strikke, og det glæder vi os til. 

I næste uge har vi projektuge hele ugen og det ville være fint hvis børnene kunne tage gammel 

træ grydeskeer med (hvis i har nogle I ikke bruger, jeg har et par stykker i klassen, så det er 

kun hvis i har). 

God weekend.  

Kærlig hilsen Naja 

 

 

Kære forældre i 2./3. klasse 
Husk at give børnene indesko med. Vi har skruet lidt 

op for varmen, men der er stadig fodkoldt i 

klasseværelset. Klassen har nu skrevet om skabelsen 

og samlet det til en smuk bog. I næste uge er der 

projektuge og det glæder vi os til. God weekend.  

Kærlig hilsen Britta  

 

Kære forældre i 4./5. klasse 
Jeg har ikke så meget at fortælle denne uge, men vil blot minde om at emneugen står for døren. 

Vi skal sy, hamre og måske andre ting. Hvem ved hvad det ender med? Vi får se næste fredag. 

Husk at udslidt tøj modtages med glæde. 

Det er alt for denne gang. 

Jeg ønsker alle en rigtig god weekend. 

 

Venlig hilsen Lone 



 

Kære forældre i 4./5. klasse 
Så fik vi begravet vores gode ven. Vi har i denne uge bygget en stensætning i skibsform – ligesom 

dem på Lindholm Høje. Vi har tegnet gravgaver – mad, drikkevare, våben, tøj osv. – og vi har lavet 

en stråmand. Brændingen af ”den døde” gik meget fint og blev ledsaget af oplæsningen af den 

tekst, som klassen lavede i tirsdags sammen med Louise. Vi inviterede 6/7 klasse til at overvære 

højtideligheden, og det var hyggeligt. Vi sluttede med at afslutte den store fortælling om Regnar 

Lodbrog. 

De afleverer deres arbejdshæfter til mig mandag efter efterårsferien. 

Det har være en fornøjelse at ”låne” klassen i disse to uger. 

Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære forældre i 6./7. klasse 
Denne uge har været den sidste i matematikperioden.  

Næste uge har vi projektuge, hvor vi skal arbejde med genbrug og bæredygtighed. I de to 

ældste klasser samler vi metal og plastik ind, så giv gerne jeres barn en sækfuld med, så vi har 

noget at arbejde med.  

Vi har tegnet landskaber i sort og hvid, hvilket vi fortsætter med i et stykke tid nu. 

Ellers er jeg ikke i klassen så meget fordi jeg ikke har hovedfag, så det er helt skønt at komme 

"på besøg" en gang i mellem. 

Jeg ønsker alle en rigtig god weekend. 

Med venlig hilsen Jannick 



Kære forældre i 6./7. klasse 
Nu kan vi alle puste ud, den sidste dag med parenteser, x og skiftende fortegn er nær. Det har 

været en slem omgang, så det er vist godt alle får lov til at hvile hjernen lidt.  

Jeg siger tak for lån af ungerne og ønsker alle en rigtig god emneuge og efterfølgende ferie. 

 

Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 

 

Kære forældre i 8./9. klasse 
Allerførst vil jeg bede jer vende tilbage hurtigst muligt, om der er opbakning til klasserejsen i 

juni. Vi står nemlig og skal give svar på hytten.  

Dernæst vil jeg fortælle med begejstring om jeres børns ar-

bejde i hovedfag om sundhed og anatomi. Jeg glæder mig til 

at læse i deres hæfter og give dem feedback. Desuden vil vi 

frem til folketingsvalget arbejde i dybden med alt det spæn-

dende der sker i vores demokrati lige nu. 

Til sidst håber jeg, at I over weekenden og i løbet af næste 

uge, vil samle jeres plast og metal affald (uden madre-

ster), og give jeres børn med i skole. De skal lave nemlig 

undersøge og lave kunstinstallationer om udvalgte verdens-

mål, og her skal de bruge plast/metal affald.  

I ønskes alle en rigtig god weekend!  

 

De varmeste hilsener Rikke  

 

Kære forældre i 8./9. klasse 
I matematik, har vi i denne uge startet på at genopfriske funktioner, koordinater og lineære 

grafer. Eleverne har været skarpe til både at tegne graferne ud fra funktionernes forskrift samt 

at skrive funktionerne forskrift ud fra graferne. Sidstnævnte kan måske virke som en nem 

opgave, hvis man har styr på førstnævnte metode, men tro mig, eftersom eleverne ville have 

flere grafer efter grafer, øgede jeg niveauet og de var stadig supergode til det!  

God weekend til alle! 

Med venlig hilsen Vidthdyan  

 


