Tornhøjvej 14
9220 Aalborg Øst
Tlf. 9815 7444
kontor@oestskolen.dk
www.østskolen.dk

Ugebrev

18.02.2022

Kalender
Uge 8
Uge 15
Mandag

21.-25 februar Vinterferie
11.-15 april
Påskeferie
18. april
2. Påskedag

Morgenfruen
Kære forældre
I dag fejrer vi fastelavn – se billeder i Morgenfruens blomsterbørn
Året 2022 ser sådan ud:
Den 8.4.
Påskefest

Med børnene

Den 11-13.4 Påskeferie – hvem kommer/holder fri
Den 25.5

Majfest

Den 27.5

Kr- Himmelfart – hvem kommer/holder fri

Med børnene

Arbejdsdag - dato
Den 3.6

Pinsefest

Med børnene

Den 26. 6

Sommerfest

Med forældre fra kl. 15-17

Den 26. 8

Høstfest

Med børnene

Den 29.9

Skt. Mikael

Med børnene

Uge 42

Efterårsferie – hvem kommer/holder fri

11.11

Lanterne fest

Med forældre fra kl. 17

30.11

Advents spiral

Med børnene

Julefest – dato følger

Med forældre

Uge 52

Juleferie – hvem kommer/holder fri

Skema med svarseddel vedr. ferieafholdelse sendes med hjem.
Rigtig god weekend til jer
Venlig hilsen Charlotte

TUSIND TAK FOR DE LÆKRE FASTELAVNSBOLLER
Kære forældre i BH-kl.
Denne uge startede ud med en fejring af kærligheden, jeg håber i alle fik jeres frøbomber af
ungerne, og at i får plantet dem om en måneds tid.
Vi har igen malet, denne gang et smukt landskab. Og så har vi bagt fastelavnsboller og pyntet
fastelavnsris.
Sidst men ikke mindst har vi mødt Kaysa som starter i klassen efter ferien, hun blev taget
supergodt imod af jeres søde børn.
Jeg håber i alle får en dejlig ferie.
Med venlig hilsen Pernille

Kære forældre i 1./2. klasse
I denne uge har vi fået en ny klassekammerat. Vi har sagt velkommen til Helga og glæder os til,
at vi ses efter vinterferien. Klassen har set frem til fastelavnsfesten og nu er dagen endelig
kommet. Tak til forældrene som bagte fastelavnsboller.
I ønskes alle en dejlig vinterferie.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse
Kan I have en rigtig dejlig ferie alle sammen. Håber alle er raske efter ferien.
Venlig hilsen Lone

Kære forældre i 5./6. klasse

Denne uge har stået på farvelære i fysik. Vi har lært hvordan Goethe oplevede lyset, mørket og
farverne. Vi har haft prismer og vandprismer til at bryde lyset og har hørt om solens skiftende
farver i løbet af dagen. Fredag holdt vi en succesfuld fastelavnsfest, hvor var vi var nogle flotte
romere.
Rigtig god ferie!
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 7./8./9. klasse

I denne uge har vi arbejdet med emnet samtykke og personlige grænser. Dette emne er yderst
relevant for klassen, og vi havde mange aktive diskussioner og lærte, hvordan man respekterer
ikke kun andres grænser, men også sin egne.
Tirsdag var klassen i Gigantium og havde en sjov idrætstime på skøjtebanen.
Vi slutter ugen af med en fantastisk fastelavns fest i dag.
Jeg ønsker alle en god weekend og en dejlig vinterferie!
Med venlig hilsen Viola

