
 

  

 
Ugebrev                      25.11.2022  

Kalender  
Lørdag 26. november  Julebasar  kl. 10 – 15 

Tirsdag 29. november Adventsspiral skoletiden   
 

Vi glæder os til Julebasar i morgen  

lørdag d. 26.11. kl. 10-15  
Vi mangler stadig lys og dekorationsting til juledekorationsboden, 

men ellers tror vi der er styr på det. Elever og lærere er i fuld gang 

med forberedelserne og stemningen er høj.   

Kulturhuset Trekanten har været så søde at reklamere for juleba-

saren på deres ”Lysavis”, så vi håber at der bliver fuldt hus.     

Hvis I kan klare flere julerier, så kan I fortsatte til  

Trekantens julemarked.  

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

Nyt fra elevrådet 
Vi har fået så godt gang i elevrådet her på skolen, og eleverne er simpelthen så seje og laver en 

virkelig ihærdig indsats – I kan være stolte af jeres unger       

Det er aftalt, at elevrådet starter med at få fyldt lidt penge i kassen ved at modtage overskuddet 

fra årets julebasar. Men derudover skal de også selv sætte ting i værk for at skaffe penge i 

kassen, og det første, der er i støbeskeen, er et julearrangement på Kulturhuset Trekanten den 

3/12-22, hvor de har fået mulighed for at have en bod og tjene penge til skolen. 

Elevrådet har tænkt sig frem til, at det kunne være en god idé at få alle i sving i et samarbejde 

(de to yngste klasser er ikke med i elevrådet), så de har spurgt i de yngste klasser, om de vil 

lave lanterner, som elever i de ældste klasser så står for at sælge, og så har de besluttet, at der 

for pengene bliver købt julegaver til ALLE skolens elever, som elevrådet deler ud til skolens 

juleafslutning. Derudover er der også hentet sponsorgodter hos Netto, som kan sælges sammen 

med lanternerne. Så der skulle nok kunne blive til en lille gave til hver        
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Der er et par stykker, der har meldt sig til at hjælpe med at sælge lanterner og julegodter, men 

vi kunne rigtigt godt bruge 3 forældre og 3-6 elever mere. Arrangementet er som sagt den 3. 

december og varer fra kl. 10-15, så hermed en opfordring til at melde sig til og give en 

hjælpende hånd (det behøver ikke at være de elever og forældre, som ”hører sammen”, der 

melder sig sammen – det kan godt være, at der er 2 elever, der gerne vil passe boden sammen, 

men en helt anden forældre lige har en time til overs til at være back up, hvis de skulle få brug 

for hjælp til noget).   

Så vi håber, der lige er lidt flere, der kan afsætte en time af deres tid den 3. december – for så er 

der mange elever, der vil blive glade for, at de kan få en julegave       

 

Kære forældre til SFO-børn 
Vi har i ugens forløb hygget os med aktiviteter både ude og inde.   

Ude aktiviteterne har været gemmeleg, dåseskjul, fangeleg og en masse andre lege, som jeres 

kreative børn har fundet på. Inde legene har været alt fra plus-plusser til Dinosaurer og 

gemmeleg. Vi hygges os også gevaldigt med at (forsøge) at udtale nogle rigtige tungevridere i 

form af svære rim og remser. 

Slutteligt så har vi en overraskelse i ærmet. I næste uge skal vi lave en masse julepynt, så kan vi 

kan gøre SFO'ens lokaler rigtig julet. Det kommer at foregå på følgende to dage:  onsdag 30/11 

og fredag d. 2/12. Fredag blive dog den helt store juleklippedag, hvor vi rigtig skal hygge os 

med juleklip og æbleskiver. VI regner med at være færdig kl. 15 om fredagen. Vi håber at alle 

de skønne børn er klar på en uge, som står i julepyntens tegn. 

Kærlig hilsen Mette, Nanna My og Hrolf 

 

Kære forældre i BH. /1. klasse 

Sikke travlt vi har haft det i denne uge, men sjovt har det været. Som skole havde vi blevet 

spurgt om vi ville lave julepynt til trekanten i Aalborg Øst og det ville vi da mægtigt gerne. Vi 

lavede en masse vådt i vådt malerier, som vi så klippede i strimler og lavede den flotteste 

guirlande. Hver dag talte vi hvor mange vi havde fået sat sammen og hold da helt ferie - vi 

klarede at sætte 512 strimler sammen, sikke et teamwork, ja teamwork er virkelig ordet - uden 

min hjælp lavede de små samlebånds grupper og organiseret hvem som limede og hvem satte 

sammen osv. - det var så skønt at se. I dag gik vi så til trekanten for at se, hvor fint de store 

klasser har pyntet op med alle den pynt vi har lavet. I sprog, i øjeblikket har vi tysk, hvor vi 

gennem sange og vers snart har lært at tælle til 10 og kender navnene på nogle farver.  

Næste uge tirsdag har vi vores adventsspiral i skoletiden (kun for skolens børn), hvor hvert 

barn tænder et lys i spiralen og vi til slut alle sammen hører en advent fortælling. 

Til slut er der vist kun at sige at vi glæder os helt vildt til i morgen og til at optræde på scenen. 

Kærlig hilsen Naja  

 



Kære forældre i 2./3. klasse 

Klassen har produceret engle i filt til at sælge i Børneboden. De har også filtet 

ting som kan bruges til brocher og nøgleringe. Børnene glæder 

sig meget til Julebasaren i morgen lørdag. BEMÆRK at børnene 

skal møde op på skolen 9.45 for at klæde om til elevoptræden.  

Alle ønskes en god julebasar. 

Kærlig hilsen Britta  

 

 

Kære forældre i 4./5. klasse 
Så er det tid! Julebasaren står for døren, og alle er spændte. Vi skal jo stå for ”den blandede 

landhandel” som er en bod med lidt af hvert.  

Klassen har haft travlt med at lave fine ting, ikke blot til basaren, men også til elevrådets bod på 

Trekanten, hvor der er julestue næste lørdag. Det er vigtigt at eleverne møder senest 9.45, så de 

kan være omklædte og klar når vi begynder i salen kl. 10.00. Jeg skal hilse fra Louise og sige at 

eurytmisterne gerne skal møde i sorte bukser og hvide bluser. 

Basaren skolens startskud på adventstiden og julemåneden, ligesom adventsspiralen. Den 

afholder vi på tirsdag i skoletiden. Det er en skøn og stemningsfyldt markering af adventen. 

Det er vist alt for denne gang. Jeg glæder mig til at se alle – unge og gamle – i morgen til elevernes 

flotte optræden, samt hygge i de forskellige boder, hvor man sikkert kan gøre en god julehandel. 

 

Venlig hilsen Lone  

 

Kære forældre i 4./5. klasse 
Vi er rigtig godt i gang med at brodere. Vi har lært nogle grundteknikker, og det handler ikke 

om at skynde sig frem, men det kræver tålmodighed, hvilket giver en tilfredsstillelse 

efterfølgende. Der er mange processer i vores arbejde og gentagelser. Det er en stor fornøjelse 

at være i dette kreative rum med eleverne, og se den udvikling der sker undervejs. 

Jeg ønsker alle en god weekend. 

 

Venlig hilsen Mette 

 

 

Kære forældre i 6./7. klasse 

Denne uge har primært handlet om skuespil. Programmet har kørt således at de to ældste 

klasser skiftevis instrueres af Hans Peter og øver roller i klasserne. Det er vigtigt at kunne sine 

replikker udenad, og vi har da også prøvet nogle små scener af, hvor der så blev opdaget hvor 

anderledes det er, når der er publikum på. Ellers har den stået på klargøring til basaren. 

Oprydning, pyntning og meget andet. Det kan jo ses i morgen fra 10-15. Vi ses! 

Med venlig hilsen Jannick  



Kære forældre i 6./7. klasse 

Vi har nu klippet og lavet stof. Der er kommet mange fine og kreative udtryk ud af det- flere har 

eksperimenteret med forskellige teknikker og farvesammensætninger.  Vi har også talt om, det 

er en god ting at holde styr på mønsterdelene, så vi ikke skal starte forfra næste gang ;-)  

Nu skal vi igang med symaskinerne, og de syr tekniske processer. De er meget gode til at 

inspirerede hinanden og arbejde selvstændigt, hvor flere finder en ro undervejs. 

Det var alt for denne gang. Jeg ønsker alle en god weekend. 

 

Venlig hilsen Mette  

 

 
 

Kære forældre i 8./9. klasse 
Først og fremmest tak for nogle utrolig givende skole-hjem-samtaler. Det var rigtig dejligt at få 

set jer alle i øjnene, og få talt om alt der vigtige der rør sig i jeres unge mennesker liv og 

skolegang.  

I denne uge er vi begyndt på hovedfagsperiode med teater, og stemningen og engagementet er 

rigtig godt! Jeg er sikker på, at resultatet bliver fortrinligt. Jeg må sige, at de er “kommet til” at 

sætte barren højt for fremtidige optrædener, ovenpå den fremragende eurytmi optræden de 

leverede til generalprøven i går. I er simpelthen nødt til at komme i morgen til julebasaren og 

se dem! Wow! De modtog stående bifald! Det var ganske enkelt helt sublimt og SÅ fantastisk 

smukt.   

I onsdags var vi desuden på Trekanten og pynte til jul. Resultatet blev rigtig flot og er meget i 

skolens æstetiske ånd.  

Og ja… i morgen går det løs med julebasar! Vi glæder os utrolig meget. Har man glemt det, så 

husk to gaver til fiskedammen, og har man noget genbrugs-guld til genbrugsboden, så 

medbring også gerne dette.  

Vi ses!  

 

Kærligst Rikke 

  

 

 

 

 



Kære forældre i 8./9. klasse 
Jeg har haft den fornøjelse at undervise eleverne i at designe kostumer. Vi har dykket ind i 

karaktererne, lavet idéudvikling, fremlagt foran klassen og udarbejdet skitser. Vi har både lavet 

re-design af gamle kostumer, men også nye er blevet fremstillet. De har været meget engageret 

og super kreative. De har arbejdet meget selvstændigt og i grupper. Det har været så 

spændende og en skøn måde at lære eleverne at kende på i et meget kreativt rum. 

Glæder mig til flere kommende projekter med eleverne. 

Jeg ønsker alle en god weekend. 

Venlig hilsen Mette 

 

Kære forældre i 8./9. klasse 
Tak for denne uge med både matematikundervisning og skolehjemsamtaler.  

I matematikundervisningen er vi begyndt på et nyt emne: Økonomi.  

Her arbejde vi med lønsedler, SKAT, ATP, feriepenge, rentesregning, og med al vores nye viden, 

kan vi forhåbentligt fiktivt "spare op" til elevernes individuelle ønsker.  

God weekend til alle! 

Venlig hilsen Vidthdyan  


