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Julebasar

Julebasar
Kære forældre i Morgenfruen og i skolen
Vi fik afholdt et planlægningsmøde mere for julebasaren, der løber af stablen 27. november, og har
en foreløbig plan med lidt mere kød på. Håber jeg har fået noteret alt rigtigt ned.
Vi ligger nu på, at det bliver en eftermiddagsbasar så 13-16, og så bruger vi nok en halv times tid
bagefter på at rydde op, bortauktionere overskydende ting, kager, o. lign.
Aktiviteter/boder som vi har arrangør til
- Fiskedam: Bh kl./1./2. Små gaver samt evt. brugte, fine ting. (Kasper arrangerer)
- Børnebod: 3-4 kl. Ting som børnene selv har lavet (Ole kontakter klasserepræsentant)
- Konditori/café: 5-6 kl. Her bidrager vi med boller/kage (Simonia)
- Vaffelbod: 7-9 kl. (Henrik kontakter klasserepræsentant)
- Ansigtsmaling: Simonia + Louise?
- Bod med julepynt/lav din egen julegave/-dekoration (Janne, Nina, Chillie, Nicki, Cindy?, Iben?)
- Marionetdukketeater v/ ”teatergruppe”
* Sy dværge: Nina?
* Juletræer i træ: Nicki hvis der kommer en mere
* Uld-engle
* Juledekorationer med ler og lys (Simonia har gran)
* Flette julehjerter?
Janne arrangerer arbejdseftermiddag/-aften, hvor man kan møde op og hjælpe med
- Marmeladebod med efterårsmarmelader lavet af blommer, æbler osv. af lokal avl (Nanna og Line
3./4.).
Der står en kasse, så man kan bidrage med syltetøjsglas og stofrester til låg i foyeren/v salen.

Aktiviteter/boder hvor vi mangler nogen eller skal have afklaret
- Muligvis ponyridning?
- Muligvis julefotografering?
- Muligvis krystalbod -vi afventer svar.
- Muligvis lysestøbning?
- Muligvis har forældrene i Tusindstrålen nogle aktiviteter?
Andre ideer?
Det er ikke for sent at komme med forslag til en bod. Når vi holder åbent hus med en julebasar, vil
vi gerne vise det frem, vi er gode til på skolen - venlighed, rummelighed, kreative, æstetiske ideer.
Hvordan kan jeg hjælpe til?
Du kan være med til at arrangere en bod, eller du kan møde op og hygge dig med et par andre
forældre, når vi holder arbejdseftermiddag (der kommer mere ud om det snarest). Man behøver ikke
være ekspert til noget – de fleste af os er sandt at sige lidt grønne udi i det her.
Desuden får vi brug for hjælp lige før med de forskellige aktiviteter, f.eks. med at bage en kage,
pynte fiskedam, forberede vaffelbagning, osv.
Og på selve dagen til at bemande boderne - og ikke mindst at gå rundt og nyde julebasaren. Der
kommer mere vagtskema ud senere, det plejer at være i samarbejde med klasserepræsentanterne.
Vi har en forventning om at alle bidrager. Hvis man ikke kan være med på selve dagen, så kan man
nok hjælpe med forberedelserne, bage en kage?
Hov, jeg fik ikke læst forrige ugebrev - hvad er julebasaren for noget?
Julebasar er en eftermiddag lørdag d. 27. november, hvor vi rundt om på skolen arrangerer små
boder og aktiviteter for børn så markedsjulestemningen indfinder sig:
- Børnene prøver alting af med kammeraterne og nyder det
- Vi voksne arbejder sammen om et fælles mål, hvor vi bidrager med, hvad vi kan, og kommer lidt
tættere på hinanden og skolen - og ser nogle glade børn
- De lidt ældre børn hjælper med og oplever, at de gør noget for både børn og voksne
- Tidligere elever og ansatte og folk i nabolaget kommer og hygger med os og ser eller genser vores
dejlige skolemiljø
Og der er sikkert flere ting. Det vigtigste er at vi får en god stemning.

Der plejer at være et lille overskud bagefter, som Vita kan bruge på noget godt for skolen.
Jeg vil gerne bidrage med noget!
Læg en besked på kontoret eller på Facebook eller kontakt Henrik eller mig eller en af de andre
forældre som allerede har meldt sig. Så samler vi op på det.
Ole - ole.laursen@gmail.com
Henrik - henrikbeske@gmail.com
Kontoret - kontor@oestskolen.dk
Mvh. Ole (far til Storm og Nor)
Skolen har den sidste uge (uge 45) haft to tilfælde af Covid-19. De berørte klasser er
orienteret om proceduren med test mm. Skolen følger myndighedernes retningslinjer
og anbefalinger.

Kære forældre i BH-kl.
Alt er stille og roligt i klassen, dog har der været lidt snak fra børnene omkring noget
uhyggeligt i forbindelse med Halloween. Vi har dog fået de værste spøgelser af vejen. I næste
uge holder vi Lanternefest i klassen.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 1./2. klasse

I denne uge fik vi prøvet os lidt frem med de små tabeller. Der er en god og venlig stemning i
klassen. Der arbejdes stadig på at producere gavekort og små fine figurer i bivoks til basaren. I
dag lyttede børnene til en lanterne- legende og der blev tændt lys i de flotte lanterner, som de
selv har malet.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse
Sidste uge var præget af en skøn stemning og arbejdsomhed. Vi fik skrevet en masse, lagt
stråtag på mange huse og sidst, men ikke mindst, øvet optræden til basaren. Pauserne blev
brugt til skak og andre kreative sysler. En skøn uge.
Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 5./6. klasse
Som I jo nok lagde mærke til, så sluttede sidste uge en dag før weekenden. Men ud over det så
er ugen gået rigtigt godt. Hans Peter underviser i hovedfag i historie, og jeg hører at det er
ham en fornøjelse at have klassen, så det er bare dejligt at få at vide. I engelsk er vi fortsat med
at læse, recitere vers og så har vi lært en ny sang. Musiktimerne er gået med sang og
nodelære. Jeg havde også fornøjelsen af at vikariere for Viola i tysk, og der lærte vi et vers med
en masse udsagnsord - det blev taget godt imod.
Sløjdtimen er fortsat reserveret julebasaren.
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 7./8./9. klasse

Efter vores tre uger langt individuelle arbejde med vores fordybelsesopgaver er vi i dag
startet på en uge med fysisk arbejde og fællesskabsbyggende undervisning. Vi fik besøg af Jiri
fra Aalborg Cirkus Klub i dag, som lærte os mange forskellige akrobatiske tricks. I morgen
deltager vi i en verdensomspændende aktivismekampagne fra Amnesty International. På
onsdag skal vi ud og besøge Aalborg dejlige kunstmuseum KUNSTEN. Torsdag og fredag
slutter vi af med at sætte fokus på vores arbejde med Mediekundskab og især digitale fodspor.
Jeg glæder mig til en uge fyldt med spændende klasseaktiviteter.
Jeg ønsker alle en dejlig uge!
Med venlig hilsen Viola

