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Ugebrev

08.04.2022

Kalender
Uge 15
Mandag
Tirsdag
Fredag

11.-15 april
18. april
10. maj
13. maj

Påskeferie
2. Påskedag
Forældremøde BH. klasse kl. 17.00
St. Bededag

Rigtig glædelig påske til alle – vi ses igen d. 19.april

Genopslag
Krigen i Ukraine har medført en flygtningestrøm, som også banker på i og omkring Aalborg.
Skulle man have lyst til at donere aktivitetsmaterialer til børnene og de unge, så må I meget
gerne tage det med på skolen, så vil jeg tage det med på asylcenteret i Dokkedal som frivillig.
De cirka 70 børn og unge kommer først i børnehave og skole efter sommerferien. Det drejer sig
om:
Tegne og maleting, farvekridt, blyanter, kuglepenne, tuscher, hobbymaling, pensler, papir,
skrivehæfter, malebøger, karton, sakse, skabeloner, stenmaling, lim/stifter, perler, perleplader,
elastik og sytråd, pailletter, fjer, æg i flamingo, modellervoks, skateboards, løbehjul,
rulleskøjter/inliners, løbecykler/små scootere, barne/klapvogne.
Tøj og legetøj har vi pt rigeligt med.
Tingene kan stilles under halvtaget for enden af salen – de afhentes dagligt.
Venligst Iben, mor til Linus og Elias i skolen
For mere info kontakt: Iben (29 93 63 44)

Kære forældre i BH. klasse
Så blev det endelig påske! Og vi har lavet gækkebreve, malet æg og formet påskeharen af
bivoks. I går var vi ude med de reder vi havde lavet og minsandten om ikke påskeharen lagde
de fineste påskeæg deri! Og i dag har vi været på en helt fantastisk fødselsdagsudflugt hjem til
Kaysa med en spændende skattejagt!
I ønskes en rigtig god ferie.
Med venlig hilsen Pernille

Kære forældre i 1./2. klasse
Tusind tak til eurytmist Ingelise og forældrene for et dejligt forældremøde. Ingelise gav os et
fint indblik i eurytmien, og vi fik prøvet nogle af de øvelser, som børnene udfører i
eurytmitimen. Det var både lærerigt og sjovt.
Torsdag fik klassen deres malede æg med hjem. De havde malet papiret, som de foldede æsker
af. Mosset havde de selv fundet i naturen. God påskeferie til alle.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse
Vi er ved at få ret godt styr på brøken. Der er blevet delt en hel masse pizzaer. Ellers har vi
malet påskeæg, som de får med hjem i dag. Dagen før ferien fejrer vi med en dejlig historie, som
fortæller om det nye liv som spiger frem. Og måske kommer påskeharen forbi – man kan aldrig
vide.
Jeg ønsker alle en rigtig god og forhåbentlig solrig påskeferie.
Venlig hilsen Lone

Kære forældre i 5./6. klasse
Ugen er gået med spændende fortællinger, selvfølgelig i historie, men også i tysk og engelsk.
Lidt grammatisk arbejde og nogle sange i musik er det også blevet til. I sløjdtimen er vi begyndt
på at snitte æg, lige op til påske. Fredag holdt vi påskefest med chokoladelag og Hans Peter
fortalte historie for alle klasser.
Jeg ønsker alle en rigtig dejlig ferie.
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 7./8./9. klasse
I denne uge dykkede vi ned i emnet økosystemer og biodiversitet. De sidste par dage har
eleverne arbejdet med en kort individuel projektopgave. I tirsdags bød vi nogle gæster
velkommen i vores klasse som en del af vores Åben Skoledag.
Jeg ønsker jer alle en god ferie og en god påske.
Mange hilsner Viola

