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Ugebrev

30.09.2022

Kalender
Tirsdag
Uge 41
Uge 42

4. oktober

Forældremøde 2./3. klasse
Projektuge
Efterårsferie

kl. 17:00 – 19:00

Forældrekaffe
Vi holder forældrekaffe igen på onsdag d. 5. oktober fra kl. 13.30. Vi håber I vil komme og få en
kop kaffe og en snak om børn, skole, søvn, kastanjer, bagning, gin eller hvad der nu er aktuelt
denne onsdag.

Information fra ledelsen
FOTOGRAFERING

Den 27. oktober 2022 er der fotografering til klassebilleder og af eleverne. Det er SayOrange
der igen i år står for fotograferingen. I får yderligere besked, når vi nærmer os datoen, men
skriv den i kalenderen allerede nu.

INFORMATIONSARRANGEMENTER

Vi starter nu op med månedlige informationsarrangementer for offentligheden, herunder
specielt for forældre i kommunens børnehaver, men også for andre interesserede. Nogle
arrangementer vil handle om skolen og skoleopstart, andre om vores pædagogiske tilgang mv.
Det arrangement første kommer til at ligge den 26. oktober 2022.

BRUG FOR FORÆLDRE HJÆLP

Uddeling af flyers til kommunens børnehaver
I forbindelse med informationsarrangementerne skal vi have uddelt fysiske flyers i
kommunens børnehaver, så mange som muligt og vi håber på, at I forældre vil hjælpe.
Vi melder ud, når flyeren er klar.
Elektriker søges
Har vi mon en elektriker i forældregruppen? Gerne en med forstand på netværkskabler. Eller
en forælder, som ikke nødvendigvis er elektriker, men har forstand på netværkskabler? Så har
vi nemlig en vigtig opgave med kortlægning af vores netværk, som vi skal have løst.
Hjælp til kameraovervågningssystemet søges
Og har vi en forælder, som er nogenlunde kyndig i kameraovervågning?
Hjælp til organisering af julebazar søges
Har du ikke lyst til at hjælpe med at organisere julebazaren? Der er allerede en gruppe, som så
småt er ved at se på arrangementet, men der er brug for flere hænder. Eller kan du byde ind
med en bod eller andet?

VI HAR SØGT SFO-PULJEN VED NORDEA-FONDEN ’MERE UDELIV I SFO’

I går sendte vi en ansøgning til Nordea-fondens SFO-pulje ’Mere Udeliv i SFO’. Vi har søgt om
midler til øget fokus på udeliv i vores SFO og til faciliteter til vores udeliv. Faciliteter som
bålhytte, madpakkehus og shelter. Der er også kommet et klatrestativ, en tarzanbane mv. med i
ansøgningen. Vi krydser fingre for, at vi får del i puljen, hvis ikke med det hele, så med en del af
det ansøgte beløb
Kontakt os for ovenstående og andet, I måtte have på hjertet på skoleleder@oestskolen.dk
(Nanna) eller viceskoleleder@oestskolen.dk (Line).
God weekend og de bedste hilsner Nanna og Line

Kære forældre til SFO-børn
Hej alle forældre!
Jeg er netop blevet ansat til at hjælpe i SFO’en, så her er lidt om mig:) Jeg hedder Nanna My, er
20 år gammel, og blev i sommers student fra Aalborg Katedral Skole, hvor jeg gik på engelsk og
samfundsfags linjen. I min fritid har jeg danset, løbet og syet tøj. Jeg har tidligere erfaring med
børnepasning, da jeg har arbejdet som babysitter nogle år og været ansat af kommunen som
hjælper i privat hjem til et handikappet barn. Disse jobs har jeg været rigtig glad for! Jeg har
lige været tre uger i Portugal og har glædet mig til at komme hjem og starte i SFO’en. Jeg ser
frem til at lære jeres børn at kende.
Mange hilsner Nanna My

Kære forældre til SFO-børn
VI har i ugens forløb rigtig hygget os. Vejret har ikke været med os hele ugen, så i starten af
ugen er noget af tiden gået med at være i salen og det elsker børnene virkelig. Her har børnene
virkelig været aktive i form af at spille en masse dødbold og ellers løbe rundt i salen.
Torsdag var vejret noget bedre, så her hjalp en del af børnene med at få sat skik på vores
egeføj.
Fredag har vi hygget i stor stil inden weekenden.
Vi ønsker alle en fantastisk weekend.
Kærlig hilsen Mette, Nanna My og Hrolf

Kære forældre i BH. /1. klasse
Trods efterårsregn har vi haft travlt med at teste vores ridders mod i hovedfags timerne. Vi har
rystet og rystet og rystet et glas med fløde, så vores arme var lige ved at falde af, men det var
ren magi, da fløden blev kærnet til smør. Vi har kigget på kornsorter og malet mel i en gammel
stenkværn og i en anden kværn lavede vi korn flager. I onsdags kom så dagen, hvor vi kunne
bruge vores mel - vi bagte "drage brød", endda med drageblod og sod fra dragens ild blandet i
dejen. Det blev til de flotteste små drager, som børnene selv fremstillede. I dag var så den store
dag, Michaels spillet - i kan tro vi var dygtige, alt vores ridders mod blev sat på prøve, da vi
skulle sige vores replikker, men vi klarede det med stolthed.
Jeg ønsker jer alle en god weekend.
Kærlig hilsen Naja

Kære forældre i 2./3. klasse
Hovedfagsperioden om Det gamle Testamente er godt i gang. Børnene
hører og skriver om skabelsen. Vi maler en hel del om dette emne og her
får I et par eksempler fra den 1. dag:
"Og der blev lys."
Torsdag var der generalprøve på Michaelspillet i salen. Børnene har
lavet en flot tavletegning af Michael og dragen i klasseværelset. Vi ses til
forældremøde på tirsdag. God weekend til alle.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 4./5. klasse
Efter en uge med regn, er vi klar til en weekend med forhåbentlig godt vejr, så sokkerne kan blive
tørret. Nu er Mikaelsspillet overstået, og som altid var det en skøn oplevelse. Det er altid dejligt
at se hvordan de små lever sig ind i dette univers. Og så blev Ridder Georg skadet under kampen!
I næste uge fortsætter Hans Peter med sine blodige historier, men derefter skal vi have emneuge.
Denne uge skal vi arbejde med genbrug, affaldssortering, energibesparelse og meget andet. Det
er verdensmålene, som danner baggrund for emneugen.
Vores klasse skal arbejde primært praktiske opgaver. Så hvis I har noget gammelt, slidt eller
aflagt tøj, vil vi gerne bruge det. Vi har snakket om at sy tasker, futsko, stofnet og mange andre
ting. Vi glæder os.
Det er vist alt for denne gang. Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.
Venlig hilsen Lone

Kære forældre i 6./7. klasse

Ugen er gået med at besejre dragen, ved at øve sig til Mikaelsspillet, og endeligt fremføre det i
dag, fredag.
Det gik virkeligt godt! I hovedfag er det Lone som står foran klassen og gennemgår sammen
med dem deres første hovedfagsperiode i matematik i år. Det, jeg har fået lov at se, ser rigtigt
godt ud.
Nogle er ved at være færdige med deres skilte i sløjd, og andre arbejder stadig på at skære og
tegne bogstaverne. Ellers blev der talt lidt om tegning tirsdag - hvordan rammer lyset en flade,
og hvordan kan vi illustrere det bedst muligt, hvor hårdt trykker man egentlig med en farve, og
så videre. Dansktimerne er denne uge gået med kostumer og generalprøve, og så i dag
selvfølgeligt, Mikaelsspillet.
Jeg ønsker alle en god weekend.
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 6./7. klasse
Så er den første uge med algebra overstået. Man kan vel godt sige, at det har været en svær fødsel
for mange. Det der med, at tal bliver byttet ud med bogstaver og de kan flyttes rundt med, og
ikke mindst hvornår og hvorfor. Og matematiske regler som skal anvendes i praksis, er ikke altid
let. Men jeg vil sige at der er lys forude. At stille sig ind i en ny matematisk verden med et nyt
sprog, kan for mange være svært. Især da, når man virkelig skal anstrenge sig og følge med, for
ikke at miste sammenhængene.
Men jeg er fortrøstningsfuld på klassens vegne, og vi fortsætter næste uge.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 8./9. klasse
Ugen er gået med naturvidenskabsfestival i zoo, hovedfag, hvor vi
har talt om motion, puls og forskellige muskeltyper, og haft mange
forberedelser til Michaelsfesten i dag. I dag blev det endelig tid til at
spille Michael og Dragen. I klassen har vi haft Ridder Georg, Dragen,
dragekroppen, eurytmi engle, riddere og fruer. De var fantastiske
allesammen og fik besejret det onde! Sikke en eventyrlig fredag vi
har haft. Jeg håber, at de tager den magiske stemning med sig hjem,
og at alle får en skøn weekend.
De bedste hilsener Rikke

Kære forældre i 8./9. klasse
I denne uge har vi været i ”Vikingeland”. Vi har hørt de store historier om Kong Skjold, Gefion og
Skjoldungerne og om Rolf Krake. Vi har tegnet, klippet og klistret – bl. a. ringbrynjer, skjold,
vikingeskibenes sider og det berømte horn Sveagris – og vi har prøvet et par af vikingernes
yndlingssportsgrene, nemlig løb på årer og tovtrækning. I næste uge fortsætter vi – bl.a. skal vi
begrave en høvding. På tirsdag har klassen Louise i hovedfagstimen.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre i 8./9. klasse
I denne uge lagde vi matematikundervisningen lidt til side, og i stedet for tilbragte vi hele
dagen i tirsdags i Aalborg Zoo, hvor vi deltog i årets Naturvidenskabsfestival. Her så vi en
masse spændende præsentationer omhandlende fysik, kemi, matematik og biologi fra elever
fra de gymnasiale uddannelser og studerende fra Aalborg Universitet, og vi deltog derudover
også i forskellige konkurrencer, så nu må tiden vise om vi vinder en kagemand til klassen eller
en tur, hvor vi kan sove med løverne i Aalborg Zoo.
Desværre var vejret ikke med os, men vi nåede heldigvis at opleve det hele indenfor den
allokerede tid, og forhåbentligt blev eleverne lidt inspirerede af mulighederne indenfor
naturvidenskaben.
Tusind tak for en hyggelig tur til eleverne og god weekend til alle.
Med venlig hilsen Vidthdyan

