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Ugebrev

10.09.2021

Kalender
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Tirsdag

14. september
16. september
1. oktober
5. oktober

Forældremøde 7./8./9. klasse kl. 17.00
Forældremøde Morgenfruen kl. 19.00
Michaelsfest i skoletiden
Forældremøde i børnehaveklassen kl. 17.00

Skolen og Morgenfruen
”Skolefoto” bliver i år d. 24.9. fra kl. 9.00
Vores tidligere fotograf er gået på pension, så vi har fundet en ny. Det kommer til at foregå lidt
anderledes mht. bestilling, hvilket de informerer os om snarest. I hører derefter nærmere.
Venlig hilsen Vita

Kære forældre i Morgenfruen
Vi glæder os til at se jer til forældremødet i næste uge. Kan det tænkes, at nogen har mulighed
for at bage en kage el. lignende til kaffen?
Der er sendt en mail ud i dag vedr. udeleg.
Venlig hilsen Vita

Kære forældre i BH-kl.

Vi har afsluttet vores “høst-periode” og børnene får i dag deres bevægelige billede med hjem.
Vi har allerede taget fat på sangene fra Mikaelspillet, som hører denne tid til.
I ønskes en god weekend.
Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 1./2. klasse

Onsdag var en stor dag. Her fik klassen deres helt nye pentaton fløjte. Der opstod en fin
højtidelig stemning og alle var ivrige for at komme igang med at spille på fløjten. Der kommer
til at gå lidt tid, inden vi kan spille en melodi. Men vi øver hver dag fra nu af. Børnene glæder
sig til at blive lige så gode som 3./4. klasse. De har jo klasseværelse lige ved siden af vores. Når
vi kan høre dem spille en melodi, som vi har sunget til morgensang i salen, mærkes det
tydeligt at de har et godt forbillede i dem. Ud over det obligatoriske skolearbejde har vi samlet
blomster og blade som skal tørres og presses, inden vi kan arbejde videre med dem. I ønskes
alle en rigtig god weekend.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse
Tak for et hyggeligt forældremøde. Det var skønt at se så mange.
Vi er så småt begyndt at øve på Mikaelsspillet. Det er dog lidt svært, da vi stadig er ramt af
sygdom. Men det skal nok gå. Ellers er der ikke sket det helt store. Jeg skal hilse fra kontoret og
meddele at skolens telefonbog kommer næste uge.
Nyd det gode vejr og rigtig god weekend til alle.
Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 5./6. klasse
Tak for et godt møde. Det var dejligt at se så mange.
I denne uge er vi startet op på frihånds-geometri - vi har været meget omkring cirklen. Vi øver
os i at være vedholdende og nøjsomme når vi skal tegne de geometriske tegninger - det må
gerne tage lidt tid at blive færdig. Hovedregning har også været en del af hovedfagstimerne
som et supplement til matematikken.
Vi er også begyndt at recitere vers fra Mikaels-spillet, og sangen bliver også sunget således at
begge dele sidder godt fast når vi skal opføre spillet. I engelsk læser vi stadig, lærer digte
(limericks), og konstruerer sætninger. I musik har vi lært Mikaelssangens melodi og sunget
danske og engelske sange. Sløjdtimerne går med formningen af skeer - der bliver arbejdet
godt med huljernet. Solen har været med os alle dagene, så i frikvartererne er der blevet
spillet fodbold og løbet til den helt store guldmedalje!
Jeg ønsker alle en rigtig god weekend
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 7./8./9. klasse
Nu har konfirmanderne i vores klasse haft deres store dage og fester.
Stort tillykke fra mig og kollegiet på Østskolen til alle konfirmanderne fra i år.
Vi kan mærke efteråret langsomt åbne sine arme og byder os velkommen. For at markere
denne tid på året og som forberedelse til de mørkere måneder, fokuserede vi denne uge og
næste uge på skolernes årlige Mikaelspil. Mikael symboliserer vores indre kamp mod de
mørkere kræfter, der forsøger at tage fat i os alle i de mørkere måneder.
Skoleårets første forældreaften er tirsdag den 14. september kl. 17.30-19.30. Vi vil tale om
skoleåret, klasserejsen og andre relevante oplysninger om klassen. Desuden får vi besøg af
UU-vejledning - hun vil holde et oplæg i begyndelsen af vores møde. Også matematiklæreren,
Vidthdyan, deltager i mødet for at tale om sin plan for klassen og svar på spørgsmål. Hvis i
ikke kan deltage, så send mig venligst en e -mail. Jeg glæder mig til at se jer!
Hav en skøn weekend.
Med venlig hilsen Viola

