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Ugebrev

11. dec. 2020

KALENDER
Fredag
Mandag
Mandag

18. dec.
21. dec.
4. jan.

Juleafslutning i klasserne
Juleferie
1. skoledag efter juleferien

Covid
Vi er jo også blevet berørt at de aktuelle restriktioner og må desværre sende de ældre elever
hjem. Vi er næsten klar i forhold til opgaven, men der vil komme yderligere info ud via email
inden mandag.
Vi har fået elevernes egne email-adresser – og hvor dette ikke har kunnet ske, sender vi i
første omgang til de pågældendes forældre.
Jeg kan som altid kontaktes på mail skoleleder@oestskolen.dk eller på tlf. 2427 1597.
Rigtig god weekend.
Venlig hilsen Vita

Kære forældre i BH-kl./1. kl.

Ugen er løbet afsted, der er nisse’rier i klassen og der syes nisser. Børnene hører historien,
om Marias lille æsel. En dejlig uge er omme. God weekend.
Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 2./3. klasse
Sikke en mavepuster vi er blevet præsenteret for i dag. Det har slået skår i juleglæden og ikke
mindst er det synd for eleverne, at vi bliver nød til at aflyse juleafslutningen næste uge.
Klassens flotte koncert og eurytmioptræden, bliver desværre udskudt til efter ferien. Det er
trist, når det, vi glæder os til, ikke kan gennemføres. Men vi holder hovedet højt og arbejder
videre.
Lige nu er vi i fuld gang med at lave plancher med alle tabellerne. De skulle gerne pynte op i
hele klassen.
Der er ikke så meget at fortælle, så jeg vil blot ønske alle en god weekend.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 4./5. klasse

4./5. klasse har nu fået deres egen fyldepen. Der øves i sammenbunden skrift og det er der
allerede kommet mange fine resultater ud af. Klassens tyske dukketeater om Munkepunk og
Eckeneck nærmer sig sin afslutning. Vi glæder os til, at forældrene kan se den lille video, som vi har
optaget. God weekend.

KH Britta

Kære forældre og elever i 6/7 klasse

Der kommer mail med nærmere info senest i løbet af weekenden.
Med venlig hilsen – Vita Jessen

Kære forældre og elever i 8/9 klasse

Der kommer mail med nærmere info senest i løbet af weekenden
Med venlig hilsen – Vita Jessen

