
  

 

 
Ugebrev                      04.11.2022  

Kalender  
Lørdag 26. november  Julebasar  kl. 10 – 15 

Tirsdag 29. november Adventsspiral skoletiden   
 

Julebasar - lørdag d. 26.11. kl. 10-15 
Julebasaren nærmer sig med hastige skridt. Der vil komme nærmere information om opgaver 

og boder i næste uge, men et par ting skal vi gerne have styr på i god tid. 

• Vi modtager gerne ting til salg. Måske kan du strikke, hækle, sy, skære træ e.l. 

• Hvor kan vi få gran og andet pynt til dekorationer 

• Der skal gerne indsamles gevinster til amerikansk lotteri, og det vil være en stor hjælp, 

hvis nogle har gode ideer/muligheder i forhold til at skaffe dem. 

Vi glæder os rigtigt meget til at se jer til en hyggelig dag! 

 

Kære forældre til SFO-børn 
Vi har i ugens forløb rigtig hygget os med Allehelgens uge. 

Der er blevet lavet en masse vidunderligt pynt, såsom kastanjedyr og 

figurer, græskarhoveder af karton og græskarhoveder at kæmpestore 

græskar - det har virkelig været en fornøjelse. Torsdag har været store 

bagedag, hvor børnene hjalp til. Det er skønt at se, hvordan samtlige børn 

har gået til hånde, hjulpet til og fordybet sig i aktiviteterne. Fredag står på 

vores allehelgensfest, og det glæder vi os meget til. 

Vi ønsker jer alle en fantastisk 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 lært tallene 4-8 at kende, og deres værdier.  Vi 

bruger kastanjerne, vi fik og samlede, for at se om tallet kan deles 

i lige dynger og derfra opdager vi om de er lige eller ulige tal. Vi 

har også endelig fået gang i strikkepindene, og hold da op vi må 

koncentrere os når vi "går ind i grotten, henter prinsessen, går ud 

af grotten, og ridder væk". Men vi kan næsten ikke vente til næste 

uge, hvor vi kan strikke videre. Vi har også i går malet et 

stjernebillede, som vi i næste uge skal lave til lanterne, som vi skal 

bruge når vi fejrer st. Martin i skoletiden på fredag. Vi tænder 

lanterner i salen med hele skolen, og i sidste time har vi en lille 

fejring bare vores klasse. 

Jeg glæder mig til at se flere af jer til jule kreative værksted i klassen på søndag.  

God weekend. 

Kærlig hilsen Naja  

 

 

Kære forældre i 2./3. klasse 

Fredag i forrige uge havde klassen besøg af Bjarne fra  

FDF- orkestret. Han præsenterede os for forskellige blæseinstrumenter og 

børnene fik lov til at prøve dem. Det var en stor succes. I maletimen denne 

uge blev der malet græskar.  

I kan se de smukke malerier til forældremødet på 

onsdag.  

Kærlig hilsen Britta  

 

 

Kære forældre i 4./5. klasse 
Endnu en uge i dyrenes verden. Vi har hørt om den majestætiske løve, hvis brøl kan høres 16 

km. væk. Der er meget entusiasme og alle byder ind med viden. Der skrives og tegnes med stor 

koncentration. Som I sikkert har hørt, har klassen fået lektier for. De skal hver især vælge et 

dyr, som de skal skrive om – gerne med masser af illustrationer. Fremlæggelserne begynder vi 

med på onsdag. Vi skal så småt begynde at øve optræden til basaren og der vil være elever, som 

skal øve nogle tekster hjemme. Der er alvor, men også masser af humor. 

Jeg vil blot meddele, at jeg ikke er på skolen onsdag og torsdag. Louise vil være vikar i klassen.  

 

Venlig hilsen Lone  



Kære forældre i 6./7. klasse 
I denne uge har vi fået afsluttet vores lille periode om insekter. Vi er kommet godt og grundigt 

omkring bierne og myrerne, og har fået draget mange paralleller til både flora og fauna.            

Vi øver stadig landskabstegninger med blyant, opdeling 

af dybden og planlægning af tegning har været på 

programmet. Vi er så småt også gået i gang med at lave 

ting til basar, i sløjd. Vi håber på at kunne sælge nogle 

flotte produkter. Dansktimerne går med diktat hver 

fredag og ellers referatskrivning og grammatiske 

øvelser. En ny stil har de også fået for til den 18. 

november.  

Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.  

Med venlig hilsen Jannick  

 
 
 
Kære forældre i 6./7. klasse 
Vi havde en rigtig hyggelig mandag, hvor vi med popcorn og på madrasser slængede os i salen 

og fik set Narnia.  

Det har været en stor mundfuld for mange at lave den boganmeldelse af Narnia, som de fik for i 

uge 40 og havde for til mandag efter efterårsferien. Det har stået på tavlen, men flere har glemt 

at få skrevet lektier ned, og andre har haft svært ved at komme i gang. Jeg er blevet klogere på, 

hvordan jeg bedst muligt kan hjælpe og støtte jeres børn i en sådan proces, og jeres børn er 

blevet klogere på, at jeg også kan finde på at stille sådan nogle krav til dem. Det i sig selv er jo 

rigtig god læring.   

Men jeg håber sådan at vi kan hjælpe de sidste i mål! De som mangler bedes derfor aflevere 

boganmeldelsen senest torsdag d. 10. november. Hvis ikke jeres børn kan huske bogen, så må 

de gerne lave anmeldelsen på baggrund af filmen. Alle har fået et kopiark med opgavebeskri-

velsen, men har de fået det væk, så har jeg hængt et eksemplar på tavlen, som de kan tage et 

billede af. Og ellers kan I fortælle dem, at anmeldelsen skal omfatte titel, forfatter, temaer, re-

sumé og vurdering - og meget gerne en smuk tegning. Selvfølgelig på engelsk.  

 

De bedste hilsener Rikke 
   
 

 

 

 



Kære forældre i 8./9. klasse 
Vi havde en rigtig hyggelig mandag, hvor vi med popcorn og 

på madrasser slængede os i salen og fik set Narnia. 

Og pyha, det har været lige dele udfordrende og nervepir-

rende for jeres børn at skulle stå på mål for deres politiske 

holdninger! Og særligt når man gerne vil sige de rigtige ting 

hver gang, når sammenhængende er komplekse og når ver-

den ikke er sort/hvid. 

Vores borgerlige parti ‘Nye Liberale’ gik til valg på mærkesa-

gerne:  

1. Mindre bureaukrati  

2. Lavere skat  

3. Atomkraft  

Vores socialistiske parti ‘Empartiet’ gik til valg på mærkesagerne:  

1. Klima, miljø og grøn omstilling  

2. Bedre psykiatri  

3. Ligestilling og ligeløn  

På saglig vis fik vi talt mærkesagerne igennem med dertilhørende kritikpunkter fra modparten. 

Alle blev hørt og fik lov at tale færdigt. Her kunne vores politikere godt lære noget af jeres 

børn.  

Opgaven er gået rigtig fint, men har også været udfordrende for mange. Nu fortsætter arbejdet 

i vores brede regering, hvor vi skal lave Finanslov. Forhåbentlig kan arbejdet her binde knuder 

på nogle sammenhænge.  

Mulighed for at øve optagelsesprøve mandag d. 14. no-

vember:  

Jeg har luftet muligheden for jeres børn om at prøve en opta-

gelsesprøve til gymnasiet. Prøven består af dele i dansk, en-

gelsk, matematik og fysik/kemi, alle hjælpemidler er tilladte 

(dog ikke internet) og den varer 4 timer (vi holder pauser un-

dervejs). Når prøven er færdig, får de lov at holde fri (omkring 

kl. 13). Noget vil være svært (måske særligt for elever i 8. 

klasse), men formålet vil også i højere grad være, at prøve for-

matet af og blive fortrolig med det. Selvfølgelig vil det også 

støtte mig og lærerkollegiet i at se på deres faglige niveau, må-

ske er der områder vi skal sætte mere fokus på. Som sagt tidli-

gere - det er et tilbud, og man må gerne sige nej! Så har jeg en 

anden spændende opgave. :-)  

 

De varmeste hilsener Rikke  

 

 



Kære forældre i 8./9. klasse 
I denne uge har vi i matematik arbejdet videre med lineære funktioner. Eleverne har fået en 

aflevering, som de alle har arbejdet grundigt med i timen. Afleveringen er til aflevering d. 15. 

oktober. Afleveringen kan være lidt udfordrende, så derfor arbejder vi også videre med den i 

timen i næste uge, så eleverne får mulighed for assistance.  

God weekend til alle. 

Venlig hilsen Vidthdyan  


