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Julebasar
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kl. 10 – 15
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Julebasar - lørdag d. 26.11. kl. 10-15- genopslag
Julebasaren nærmer sig med hastige skridt. Der vil komme nærmere information om opgaver
og boder i næste uge, men et par ting skal vi gerne have styr på i god tid.
•
•
•

Vi modtager gerne ting til salg. Måske kan du strikke, hækle, sy, skære træ e.l.
Hvor kan vi få gran og andet pynt til dekorationer
Der skal gerne indsamles gevinster til amerikansk lotteri, og det vil være en stor hjælp,
hvis nogle har gode ideer/muligheder i forhold til at skaffe dem.

Vi glæder os rigtigt meget til at se jer til en hyggelig dag!
Hold øje med ny e-mail omkring julebasaren i begyndelsen af næste uge.

Plakatkonkurrencen i Aalborg Øst
Flere elever fra skolen har indleveret og deltaget i
plakatkonkurrencen: Det grønne Aalborg Øst.
De kan være virkelig stolte af deres bidrag. Vi ved endnu ikke,
hvad resultatet af konkurrencen er, men vi venter i spænding.
Der uddeles en førsteplads og 5 andenpladser.

Lanternefest
I dag har vi haft lanternefest på skolen. Alle klasser havde
enten lavet eller medbragt lanterner.
Hans Peter fortalte om Sct. Martin, for nogle også Morten, og der
var en helt speciel og hyggelig stemning i salen.
Tak for en dejlig lanternefest.

Kære forældre til SFO-børn
Først og fremmest vil vi gerne sige tusind tak for en fantastisk Allehelgens
uge, det var en kæmpe fornøjelse. Det var så dejligt at se så engageret børn,
som hjalp til med at lave pynt, lave mad og gik helhjertet ind legene til
allehelgensfesten. Som I kan se på billederne, så var det en kæmpe succes.
Denne uge har der ikke været så pakket et program. Her er der blevet leget
en masse butik, restaurant og bygget huler, som forestiller være deres
hjem. Det har nærmest været en hel by, vi har haft
i SFO'en- det er så skønt, med så kreative nogle
børn. Onsdag var den helt store fangeleg dag, hvor
børnenes hoveder var røde som jordbær da legen
var færdig.
Vi ønsker alle en fantastisk weekend.
Kærlig hilsen Mette, Nanna My og Hrolf

Kære forældre i BH. /1. klasse
Endnu en dejlig uge med regning er gået og i dag har
vi nu kommet til 12 og det sidste tal i denne omgang.
Vi har haft travlt i denne uge - vi har lavet vores helt
egne lanterner, vi har malet et billede i solens varme
farver, klippet sol, måne og stjerne ud og klistret
silkepapir på. Nej, hvor de er blevet flotte. Og i dag har
vi alle sammen fejret St. Martin i salen - vi tændte vores lys og lyttet
til en St. Martin fortælling. I den sidste time hyggede vi os rundt om
bålet mens vi varmede hyldebærsaft og delte måne og stjerne
småkager med hinanden.
I næste uger starter vi perioden formtegning og vi skal forberede
fine ting til jule basar.
God weekend til jer alle.
Kærlig hilsen Naja

Kære forældre i 2./3. klasse
Tak for et hyggeligt forældremøde. Klassen har lavet lanterner til fredagens fejring af Sct.
Martin. Derudover er der blevet filtet julepynt, som kan købes til julebasaren lørdag
den 26. november. Vi ser frem til at kunne fortsætte med
forberedelserne til basaren.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 4./5. klasse
Ugen har igen stået i dyrets tegn. Vi har hørt om koen, som står
der på marken og gumler og gumler. Det er, som om den ikke laver
andet. Og alt det græs kommer så ned i koens 4 maver og ender
med at blive til den mælk, som vi kan nyde. Og hesten, som Louise
har fortalt om. Klassen havde jo lektier for og de er begyndt at
fremlægge deres opgaver. Det har været en stor succes med stor
spørgelyst fra deres kammerater. Vi er ikke færdige, så vi fortsætter næste uge.
I dag, fredag, har vi haft en rigtig fin lanternefest i salen for hele skolen. Alle kom med deres
lanterner og vi hørte baggrunden for Mortens aften. Desuden har vi sagt velkommen til Alicya,
som begynder i klassen i dag. Vi håber han og hans familie får en god tid på skolen.
I næste uge går vi for alvor i gang med at øve til basaren. Der vil muligvis være ekstra arbejde for
nogle af eleverne – nogle tekster som de skal lære udenad.
Angående basaren, vil der komme en samlet besked ud om opgaver og planer på mail. Så hold
lige øje.
Det er alt for denne gang. Rigtig god weekend til alle.
Venlig hilsen Lone

Kære forældre i 6./7. klasse
Jeg har været på arbejdsmiljøkursus, derfor har Hrolf været
vikar i klassen det meste af ugen.
Klassen har sammen med Hrolf arbejdet med bl.a. at lave
lanterner til lanternefesten.
De har arbejdet med geometri og så har de snakket om og
analyseret folkeeventyr.
Rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 8./9. klasse
I dag har vi haft Lanternefest med resten af skolen og det var
hyggeligt og gav en dejlig ro.
Josefine, som har valgt at flytte skole, har sagt farvel til os i
dag og vi ønsker hende alt det bedste på den nye skole.
Ellers har ugen budt på opstart af skuespil og vi går ind i en
periode, hvor vi skal øve og sy kostumer mv.
Rigtig dejlig weekend til jer alle sammen.
De bedste hilsener Rikke

Kære forældre i 8./9. klasse
I denne uge i matematik startede vi ud med at kigge på en rabat-fejl fra den nærliggende Lidl.
Hvad var fejlen, og hvad skulle der i virkeligheden have været skrevet, og vi havde til sidst en
diskussion om det var "sjusk eller fusk”. Derefter brugte vi begge timer på at arbejde videre
med afleveringen, som er til aflevering i næste uge.
God weekend til alle.
Venlig hilsen Vidthdyan

