Ugebrev

14. februar 2020

KALENDER
Mandag

17. feb.

Vinterferie (Uge 8)

Spændende konference, som "steinerskolesammenslutningen" har taget initiativ til.
Konferencen udbydes via Dansk Friskoleforening.
TEMA:
Hvordan kan skole og forældre arbejde sammen om at gøre børn og unge
mediemyndige? Hvilken viden og handling skal der til? Hvordan kan vi som forældre
konstruktivt støtte op
om sunde digitale vaner hos vores børn?
Der vil være deltagelse i hele konferencen her fra vores skole - forældre er meget velkomne
lørdag d. 14.3. Er der nogen, der vil med?
Kontakt mig gerne for nærmere detaljer på skoleleder@oestskolen.dk
Venlig hilsen Vita

Tusind tak for alle de lækre fastelavnsboller i
dag – det blev en sjov fest, og alle havde det
rigtig godt.

Kære forældre i BH-1/2 klasse.

Efter tabel og regne ‘strabadser’, som vi har øvet i en længere periode, vil vi efter ferien i
hovedfag genoptage dansk undervisning.
Ugen afsluttes med fastelavnsfest fredag, hvilket børnene glæder sig rigtig meget til. I ønskes
en god vinterferie.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 3./4. kl.

Vi har blandet arbejde og fornøjelse i denne uge op til vinterferien. Vi har arbejdet med
udsagnsord og haft besøg af Viola. Alle var glade for at se hende. Viola kommer igen efter
vinterferien, hvor hun vil lære os at farve stof med ting fra naturen. Vi sluttede ugen af med
en dejlig fastelavnsfest. Tak til Johannes moster som bagte fastelavnsboller.
God vinterferie - Kh Britta.

Kære forældre i 5./6. klasse
Her i ugen har jeg haft fornøjelsen af at læse nogle af Lones timer. Vi har brugt 3 lektioner til
at arbejde lidt med at afdække, hvad der fremmer trivsel i skolen, og hvad der gør, at man
sommetider ikke trives så godt – dette er tænkt som forebyggende og er altså ikke på grund
af aktuelle problemer. Klassen har taget godt imod det, og eleverne har været aktive og
villige til at gå med i processen. Børnene kan sikkert fortælle jer lidt om det.
Der er opstået gode samtaler, og eleverne har i fællesskab formuleret noget i forhold til,
hvordan de gerne vil have det i klassen.
Rigtig god weekend og god vinterferie - Mange hilsner Vita

Kære forældre 7./8./9. klasse

Klassens fysikperiode med Steffan er afsluttet i dag, og der er blevet afleveret nogle fine
periodehæfter. Vi har været meget glade for Steffans periode her og håber, at vi kan benytte
os af han ekspertise en anden gang.
Rigtig god weekend og god vinterferie - Mange hilsner Vita

