Ugebrev

18. aug. 2017

KALENDER
Tirsdag

22. aug.

Forældremøde 7./8. kl.

Tirsdag

29. aug.

Forældremøde 9./10. kl.

Tirsdag

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 forældre i BH-kl.
Så er der gået godt og vel en uge, jeres børn er blevet mere frimodige, og der er godt gang i
klassen med leg og arbejde. Vi har sunget om høsten, og tager nu også fat om den praktiske
del, det vil vi gøre sammen med 1.-2. klasse i den kommende uge. Nogle dage her i
sensommeren er kølige, så derfor vil det være godt med et par indesko i klassen.
Forældremødet ligger i uge 41, hvis I har brug for en samtale inden, så sig endelig til.
Med venlig hilsen Helene

Kære 1./2. klasse
Vi er nu ved at finde en god rytme i klassen, og jeg er så glad for at lære jeres børn bedre at
kende.
I denne uge har vi arbejdet med formerne, den lige og den krumme, som er grundlaget for
tallene og bogstaverne. I sprog arbejder vi med engelsk – tal, farver og ugedage.
I går var vi på en lille gåtur, hvor mange fik våde fødder i det høje græs, så min bøn til jer
forældre er, at der er tørre strømper i børnenes tasker.
God week-end.
Med venlig hilsen Tine Højstrup

Kære forældre i 3./4. klasse
Så er den første hele uge gået, og vi er så småt ved at finde ”melodien” igen. Vi er kommet i
gang med at lave målinger, både med fod og favne, oveni de kendte regnemetoder. Fløjterne
bliver flittigt brugt, malingen bliver spredt på papiret på den smukkeste vis og de engelske
gloser bliver fundet frem fra gemmeren. Men midt i alt dette oplever vi, at solen skinner, så
det er vi ikke sene til at udnytte – hvem ved, hvor længe det bliver ved.
Ellers er der ikke så meget at fortælle. Jeg glæder mig til at se jer alle til høstfesten d. 5.
september. Mere om det andet sted i ugebrevet.
Rigtig god weekend til alle.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre og elever i 5./6. klasse
Så er vi kommet i gang igen med violiner og musik. De to hold spiller henholdsvis tirsdag og
fredag.
Om mandagen har vi folkedans, hvor vi både lærer at danse trinene og også og ikke mindst at
gøre det samtidig.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen
PS.: Rengøringslisten er vedhæftet

Kære forældre og elever i 7/8 klasse
Hvor er det herligt at være kommet i gang med klassen. Der er så mange ting, vi skal igennem
i år, og det får I mere at vide om på forældremødet på tirsdag.
Vi har fået fire nye elever – Frei, Michelle og Annastazia begyndte den 9. August, Mille er
begyndt her i dag. Vi byder alle hjerteligt velkommen og glæder os over, at de er her. På
forældremødet skal der – udover noget om skoleåret generelt – tales om klasserejsen i
forsommeren, og der skal på dette møde besluttes et par ting. Ikke mindst derfor er det
væsentligt, at flest muligt af jer kommer. Afbud modtages, hvis det ikke kan være andet –
gerne på mail: hprforedrag@gmail.com og ellers på telefon 98 16 89 19.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 9./10. klasse
Skoleåret er i fuld gang med hovedfag i salen sammen med 7/8 klasse. Faget er geografi og
emnet er Asien. Der er to uger tilbage af perioden, hvorefter de skal aflevere deres
arbejdshæfter. I de ugentlige dansktimer har de om mandagen de tekniske sider af faget –
grammatik, stavning, referatteknik osv. – og om fredagen er det dansk og international
litteraturhistorie, begyndende med folkeviser og ridderromaner og så ellers fremad. Vi
kommer undervejs til at læse en eller to romaner.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

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

