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Kristi himmelfartsdag

Rigtig god St. Bededagsferie
Vi tog 2./3. og 4./5. klasse med over i området omkring Trekanten. Anledningen var at
Grethe Andreasen, leder af Kvarterværkstedet, har sidste arbejdsdag i dag.
Hun blev kørt rundt i Aalborg øst på en ladcykel, så vi alle sammen kunne tage godt afsked
med hende. Grethe har været en fantastisk drivkraft i Øst siden 1999.
Vi har fået legeplads, havetraktor, fodboldmål og meget mere igennem årene.
Tak for det hele til Grethe <3

Gentagelse fra sidste uge.
(Der kommer jo snart nye retningslinjer igen, så indtil da ….. )
Fra d. 21.april gælder følgende for alle skoler:
0.-4. klasse
5.-8. klasse:
9. klasse:

: Ingen ændringer
: Eleverne møder den ene uge i deres klasse, og i ugen efter er der nu
mulighed for at de kan komme i skole – men, det skal være udenfor.
Det er altså KAN og ikke SKAL.
: Eleverne kommer i skole 80% af tiden = 8 ud af 10 dage.

Vi har efter grundige drøftelser besluttet, at klasselærerne i 4./5. – 6./7. og 8./9. klasse
selv planlægger de uger, hvor deres elever er omfattet af mulighed for undervisning
udenfor. Dvs. at forældrene får direkte besked om klassens planer for de pågældende
uger.

Vi har den udfordring, at 5. og 8. klasseeleverne ikke må det samme i forhold til fremmøde,
som de andre elever i deres sammenlagte klasser, så der vil fortsat blive dage, med online
undervisning.
Det gælder fortsat, at elever, som ikke er i trivsel, må komme i skole efter behov.
Myndighederne opfordrer fortsat kraftigt til, at elever over 12 år lader sig teste.
Der gøres rent i en kombination af såvel personale, som forældre og professionel rengøring.
Uændret vedrørende afstand, håndhygiejne – daglig afspritning af kontaktflader mv.
Hvis der er spørgsmål, ringer eller skriver I selvfølgelig bare til os.
Rigtig god weekend. - Venlig hilsen Vita

Kære forældre i BH-kl./1. klasse

Vi har regning i hovedfag i denne her periode og lydniveauet kan til tider være særdeles højt.
Vi tramper/klapper tabeller, og børnene er meget ivrige, når vi har hovedregning.
Velkommen til Jonathan, der er begyndt i klassen i mandags. I ønskes en god St.
Bededagsferie.
Med venlig hilse Helene

Kære forældre i 2./3. klasse
Der er ikke så meget at fortælle denne gang. Vi fortsætter med danske fugle og naturen. Dog
har vi i dag lige haft et afbræk, hvor vi har fået sagt ”farvel” til Grethe fra Kvarterløft. Klassen
besluttede at give hende en lille afskedsgave – det blev de flotteste tegninger.
I morgen er det Stor Bededag, så vi har også hørt lidt om den specielle helligdag og hvorfor
rigtig mange fejrer helligdagen med hveder.
Rigtig god forlænget weekend og på gensyn på mandag.
Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 4./5. klasse
Denne uges højdepunkt var tirsdag, da klassen fik overrakt deres præmier for deres store
indsats ved affaldsindsamlingen. Vi havde madpakker med på turen til Trekanten og sad
udenfor og spiste. Præmierne viste sig at være fire frisbee som blev taget i brug med det
samme. Kvarterværkstedet har lagt en kort video op på deres facebookside, hvor frisbeen er i
brug. Andenpræmien var et spil klodsmajor i naturtræ. Børnene nåede også at lege på
legepladsen, inden turen gik hjem til skolen. En herlig dag, hvor den sociale trivsel var helt i
top. I det hele taget en herlig uge, hvor der blev arbejdet koncentreret med opgaverne. Vejret
viste sig fra sin bedste side, så der blev leget en hel del ude. Rigtig god St. Bededagsferie til
alle.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 6./7. klasse
Sikke en sjov uge! Vi var udenfor og indenfor. Vi var i skole og derhjemme.
Vi afsluttede vores fysiske periode med et godt eksperiment. Vi kiggede på alle de farver, der
kan skabes af en prisme. Regnbuerne, der er skabt næsten ved magi.
At være hjemme arbejdede vi på at afslutte vores hovedfagshæfter. Jeg ser frem til at
modtage alle de smukke hovedfagshæfter mandag efter weekenden.
I dag havde vi en lille konkurrence, hvor vi gjorde vores bedste for at finde, skabe og alt i alt
arbejde kreativt på forskellige opgaver.
Jeg ønsker jer alle en dejlig lang weekend og glæder mig til at se klassen i skolen i næste uge.
Hav en dejlig weekend, Viola

Kære forældre i 8./9. klasse
Så svandt en arbejdsom uge – der jo er en dag kortere end ellers på grund af festdagen, der
kaldes Store Bededag.
Vi har færdiggjort et par ugers arbejde med litteraturhistorie, hvor klassen har hørt om en
række af de store og betydningsfulde romaner og deres forfattere. Vi fortsætter på en måde
emnet i de næste ugers dansktimer, når vi beskæftiger os med nogle af H. C. Andersens
eventyr. I engelsktimerne læser vi stadig Oliver Twist, og i dansktimerne fortsætter vi den
danske fortælling.
I den kommende uge begynder et forløb, hvor Vidthdyan tager klassen igennem en lang
række af naturvidenskabens hemmeligheder og love.
Men så er der jo de ”besøg” i ugen – på tirsdag skal alle være hjemme og online til Teknisk
Skole fra klokken 8:00 (bemærk tidspunktet), og på torsdag er alle online (siddende i salen
og eventuelt hjemme) fra klokken 10:30 – 12:30 for at høre om og opleve Handelsgymnasiet.
Det er Vidthdyan, der lærermæssigt tager sig af dette ”besøg”.
Rengøringen og dukseopgaverne påhviler i den kommende uge Alberte N og Grace.
Med venlig og forårsstemt hilsen – Hans Peter Rasmussen

Fra Vidthdyan:

I hovedfag skal vi arbejde med byggestenene af alt. Atomer! Hvis alt er bygget af atomer,
hvad er atomer så bygget af? For at forstå hvordan atomer er opbygget, skal vi derfor lære
om Niels Bohrs atommodel, hvordan det periodiske system blev konstrueret, og hvad vi kan
se på det periodiske system.
Hvis I har mulighed for det, må I gerne medbringe passere og vigtigst af alt: godt humør til at
lære om et meget spændende univers!
I matematik fortsætter vi med at øve os i at reducerer, og når vi er bliver superskrappe til
det, skal vi lære om kvadratsætninger, og hvad vi kan bruge dem til.
Venlig hilsen Vidthdyan

