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Ugebrev

15. maj 2020

KALENDER
Kr. Himmelfartsferie

Torsdag 21. maj til søndag 24. maj

Pinseferie

Mandag - 1. juni

Grundlovsdag

Fredag - 5. juni

Ang. Covid 19
Husk
Man skal blive hjemme, hvis man har det mindste tegn på sygdom, og forblive hjemme
til 48 timer efter symptomerne er forsvundet.
Hvis man er blevet testet for covid 19, skal man blive hjemme indtil et negativt
resultat foreligger.
Hvis der er mistanke om eller konstateret covid 19, skal skolen underrettes.
Ring endelig til skolen 98157444, hvis der er spørgsmål eller andet.
Ellers til Vita på 24271597

Kære alle
Det går fortsat godt på skolen. Hverdagen for eleverne er stille og rolig, og vi er trygge ved
situationen. På mandag tager vi imod vores ældste elever, og vi glæder os virkelig meget til at
se dem igen. De er så mange, at de får salen som klasserum. Egen indgang og egne toiletter.
Det er således fortsat muligt, at hver klasse har sit eget område, og det betyder, at vi er
tilbage med ”fysisk” undervisning i alle klasser - dog fortsat med nødundervisning.
Tiden iler mod sommerferien, og der er ikke mange hele uger tilbage.
Der er fortsat ikke ændret på, at man kun må være 10 til ikke skolerelaterede aktiviteter, så
afholdelse af generalforsamling og sommerafslutning er derfor fortsat ikke muligt. Vi håber,
dette ændrer sig d. 8. juni, når næste udmelding desangående kommer fra regeringen.
Rigtig god weekend - Vh Vita

Kære forældre – kan nogen hjælpe?
Som mange af jer sikkert ved, måtte vores nærmeste nabo-steinerskole i Hjørring desværre
lukke sidste år. Skolens bygninger er solgt til nedrivning, og det er jo i sig selv rigtig slemt,
for det er et smukt og dejligt sted. Vi var deroppe i går eftermiddags og har kigget på en del
ting, som vores skole vil kunne få glæde af. Vi har mod et mindre beløb fået lov til at tage alt
det, vi mener at kunne bruge, og vi vil derfor spørge, om der er nogen blandt jer forældre, der
vil have mulighed for at hjælpe med at få tingene flyttet til Aalborg?
Vi tager derop lørdag d. 30. maj fra først på dagen (nærmere tidspunkt senere) – der vil
komme en flyttebil, og så vil tingene blive kørt til et depot, hvor de skal læsses af.
Der er på dagen brug for skruemaskiner, værktøjskasser og flyttekasser.
Vita kan kontaktes på mail skoleleder@oestskolen.dk eller tlf. 2427 1597, hvis man har
mulighed for at hjælpe.
Mange hilsner fra lærerne.

CYKLING I SKOLEGÅRDEN
HUSK, at det ikke er tilladt at cykle i skolegården – der er så
mange skjulte vinkler, hvor børnene kan komme løbende fra, og
der opstår nemt farlige situationer. Så venligst stå af ved lågen
ved stien, eller inden man kommer til salen fra den anden side.
På forhånd tak.
Kære forældre i BH-klasse

Vi har haft en dejlig uge, hvor vi hovedsageligt har været ude. Vi startede ugen med en tur til
søen, hvor vi fangede haletudser. I ugens løb har vi fingerstrikket, malet og mange af de ting,
som vi plejer at lave – bare udenfor.
Generelt har vi fundet en god rutine og hverdag inden for de nye rammer.
Venlig hilsen
Pernille

Kære forældre i 1/2 klasse.
Vi har nu været i skole i fire uger og de børn der er i klassen, har vænnet sig til alle de retningslinjer der er.
Børnene er rigtig gode til selv at tænke på, at holde afstand og vaske hænder.
Vi har haft regning, engelsk, håndarbejde og spillet spil, næste uge vil ligne forgangne uger og derefter
skifter vi til dansk og tysk. I ønskes en god weekend.

Venlig hilsen Helene

Kære 3/4 klasse.

Vi har afsluttet perioden med Nordisk Mytologi i denne uge. Det har været endnu en dejlig
uge med masser af udeliv og frisk luft. I tysk og engelsktimerne har vi læst og oversat små
historier. I næste uge begynder perioden om vikingetiden. God weekend til alle.
God weekend.
KH Britta

Kære 5/6 klasse.
Vi har nu afsluttet vores periode om geologi, og har taget hul på en geografiperiode Europa.
Vi har brugt meget tid på at lære at afkode et landkort, distancer, højder, dybder mm. Og nu
skal vi til at gå mere i dybden med de forskellige områder. Eleverne har hver valgt et land,
som de skal skrive om.
I regning har vi fundet sammenhængen mellem procent og brøker. Nysgerrighed er noget af
det vigtigste man kan have som menneske, så derfor kan vi komme ind på mange forskellige
emner, og denne nysgerrighed udmøntede sig i, at klassen fik en lektion i privatøkonomi.
Rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre og elever i 7/8/9 klasse

Nu er denne mærkelige periode – den mærkeligste i skolen historie – kommet til en foreløbig
slutning: Vi må igen komme i skole, fordi det er sikkert, når bare vi overholder alle
vejledningerne.
Vi har siden ”åbningen” arbejdet via video-forbindelse. Det lyder måske sjovt, men du
godeste hvor man dog bliver træt af det. Det bliver dejligt at stå foran eleverne og have
øjenkontakt igen.
Vi opretholder det, nogle siger, er det bedste: To meters afstand. Men det kommer der mere
om senere i dag, når vi er klar med de sidste aftaler vedr. skema o.l.
Jeg har bedt eleverne gøre sig klar til at være på skolen klokken 8:45 – og ikke for sent på
grund af reglerne om obligatorisk og grundig håndvask. Hver dag fra nu af får klassen fri
klokken 13:00.
Indtil videre – en god weekend til alle.
Med venlig hilsen - Hans Peter Rasmussen

