Ugebrev

11. aug. 2017

KALENDER
Tirsdag

d. 22. aug. Forældremøde 7./8. kl.

Tirsdag

d. 29. aug. Forældremøde 9./10. kl.

Tirsdag

d. 5. sept. Høstfest kl. 17 – ca. 19.30

Skolens Telefonbog – Evt. rettelser bedes indsendt.
Vil I venligst give besked til skolens kontor, såfremt der er ændringer af jeres telefonnumre
og adresser i skolens telefonbog. Det samme gælder, hvis I har fået ny mail-adresse.
Besvarelse kan ske til dorte@oestskolen.dk
Venlig hilsen Kontoret

Høstfest
Årets første fest bliver høstfesten. Datoen er 5. september, og tidspunktet er kl. 17.00 – ca.
19.30. Sæt gerne et kryds i kalenderen allerede nu.
Mere i kommende ugebreve 
Venlig hilsen lærerkollegiet.

Kære elever og forældre
Rigtig hjerteligt velkommen tilbage til skoleåret 2017/2018.
Vi har haft et par dejlige skoledage med modtagelse af ferieglade børn inklusive de nye
børnehaveklassebørn. Der har været en dejlig stemning og glade forventningsfulde elever. Vi
ser frem til mange gode og spændende skoledage forude.
En stor og hjertelig tak til Kurt (forældre i 7./8. kl.) og Lars (pedel) for det kæmpe stykke
arbejde, I har lagt i gulvafslibning i træhuset. Resultatet er fantastisk. Rummene fremstår nu
lyse og indbydende, og vi er alle – også eleverne – meget imponerede over det flotte resultat.
Venlig hilsen Vita

Kære forældre i BH-kl.
Tak for en hyggelig dag i onsdags, det var dejligt at se jer alle og få snakket. Torsdag var en
noget stille dag i klassen, det mærkedes tydeligt, at det var første dag uden mor eller far.
Legen ude gik godt og der er allerede god kontakt til eleverne i 1.-2. Klasse. God weekend og
på gensyn mandag.
Med venlig hilsen Helene

Kære 1./2. klasse
Det var dejligt at møde min klasse, og vi glæder os til at komme rigtigt i gang med skoleåret.
Klassen var meget optaget af eventyret og hele stemningen i salen. Man kunne mærke det på
dem hele resten af dagen. Vi var bagefter en stund i klassen, hvor eleverne tegnede ”den lige
og den krumme” på tavlen. (Forklaring følger på forældremødet)
Skemaet er kommet i taskerne i går.
Mere i næste ugebrev.
Med venlig hilsen Tine Højstrup

Kære forældre i 3./4. klasse

Velkommen tilbage efter en skøn sommer med masser sol og varme haha. Alligevel håber jeg
alle har nydt den og nu er vi kommet tilbage med masser af energi.
Skolen har sagt goddag til nye elever og lærer og det betyder at jeres børn også møder en ny
lærer. Det er Susanne, som nogle måske kan huske fra tidligere. Hun bliver klassens nye tysk
og musiklærer.
Ellers er vi så småt begyndt på undervisningen. Den første periode er regning, hvor det
kommer til at handle om mål. Vi har snakket om gamle dage, hvor der ikke var noget, som
hed meter og centimeter – og hvad gjorde man så? Man tog kroppen i brug. Man brugte
blandt andet fod, tomme, skridt. Vi begynder med vores fødder.
Ellers er der ikke så meget at fortælle her i begyndelsen af skoleåret – andet end det er skønt
at se alle igen.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre og elever i 5./6. klasse
Dejligt at se jer igen 
Klassen har vikar pt., nemlig Birgitte Hall, som har været lærer/steinerlærer i mange år.
Der er brug for farveblyanter i år – og helst mange forskellige farver. Flere klasser har
investeret i æsker (metal) med 24 forskellige farver. Skolen har tidligere tilbudt at lave en
samlet bestilling, og så har forældrene betalt til skolen. Prisen vil ligge i omegnen af ca.
250kr. (Normalpris i butikkerne er 400 kr., men ved samlet køb opnår vi en god rabat.)
Tanken er, at æskerne ligger i klassen, så de altid er i nærheden. Der bliver sat navn på hver
elevs æske.

Vil I lige skrive tilbage, om det er ok – bare svar her på ugebrevsmailen. Vi vil gerne bestille
senest onsdag i næste uge. Betalingen kan foregå over skolepengebetalingen.
Med venlig hilsen Vita

Kære forældre og elever i 7./8. klasse
Velkommen til 3 nye elever i klassen, nemlig Michelle, Annastazia og Frei.
Første periode er geografi, som samlæses med 9./10. klasse, hvorfor det har været
nødvendigt at indrette klasserum i salen.
Første forældremøde bliver tirsdag d. 22. august kl. 19.
Mere i næste uge
Med venlig hilsen Hans Peter Ramussen

Kære forældre og elever i 9./10. klasse
Skønt at se jer elever igen – I ser ud til at befinde jer godt i det nyrenoverede klasseværelse.
Udover praktikken i uge 39, er der tilbud om en landbrugspraktik på Sjælland i uge 40, og så
har klassen drøftet en evt. klassetur. I hører nærmere pr. brev/mail.
Første forældremøde bliver d. 29. august kl. 19 – invitation følger. (Jeg forsøger at få UUvejleder, John Dyrnesli med)
Med venlig hilsen – Vita Jessen

Ideon Skovbutik og Bageri
Der udelukkende producerer og sælger økologiske og biodynamiske produkter kan tilbyde
fragtfri levering af fuldkornsbrød, frugtpålæg, kager, kiks m.m. på skolen (den 1. fredag i hver
måned). Vi beder om, at en evt. bestilling er os i hænde senest mandagen inden. Klik ind på
hjemmeside www.ideonskovbutik.dk - katalog kan downloades fra dette link:
Mange hilsener Finn og Katrine

