
  

 

 

 

Ugebrev                      05.11.2021  

Kalender  
Lørdag 27. november  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. 
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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) 

 
Kære forældre i BH-kl.   
Tak for en skøn uge med jeres dejlige unger. Vi har leget sanglege, øvet lanternesangen og 

malet og snittet tryllestave. Og så har vi hygget med lidt julehistorier og fingerstrik.  

God weekend. 

Venlig hilsen Pernille  
 

Kære forældre i 1./2. klasse 
I denne uge har vi brugt ekstra meget tid på at lave lanterner. Det er en proces der strækker 

sig over flere dage. Først malede vi papiret i efterårsfarver og lod det tørre. Dernæst olierede 

vi det malede papir og så skulle olien tørres af igen. De efterårsblade vi havde lagt i pres blev 

limet på og nu skal lanterne foldes og clipses sammen. I næste uge holder vi en lille lysfest, 

som I helt sikkert kommer til at høre mere om.  

God weekend. 

Kærlig hilsen Britta 
 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Weekenden nærmer sig, efter en uge med dansk i hovedfag. Vi har skrevet små sætninger med 

navneord, udsagnsord og tillægsord. Og læsningen er kommet godt i gang. Alle må gerne tage 

bøger med hjemmefra, hvis man allerede er i gang med en. 

Nu nærmer basaren sig og vi er allerede godt i gang med at øve vores optræden og lave 

forskellige ting, som vi kan sælge i børneboden. 

Som jeg fortalte i sidste uge, har vi haft besøg af Enriko i denne uge. Det har været hyggeligt at 

have ham i klassen, og i næste uge skal han videre til en anden klasse. 

Rigtig god weekend til alle.  

 

Med venlig hilsen Lone 
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Kære forældre i 5./6. klasse 

Denne uge har været den sidste uge i vores lille periode med frilæsning, formtegning og 

forstørring.  

Der er blevet læst rigtigt flittigt, og der er blevet arbejdet koncentreret med de til tider 

udfordrende formtegninger. 

Engelsktimerne har været fyldt ud af læsning af Canterville Ghost, recitation af et nyt vers og 

små samtaler og historiefortælling.  

Sløjdtimen og øvetimerne bruger vi til at arbejde på ting til basaren.  

Vi øver fortsat forskellige danske sange i musik.  

Fra i næste uge underviser Hans Peter i historie i en hovedfagsperiode frem til uge 46. 

Må alle få en dejlig weekend. 

Med venlig hilsen Jannick 
 
 

Kære forældre i 7./8./9. klasse 
Klassen arbejder videre med deres fordybelsesopgaver med stor indsats og passion. De 

skriver, tegner, arbejder med træ og kobber og har et stort forbrug af limstifter til at lime alle 

deres billeder og tekst på opslagstavlen. I vores formningstimer har vi arbejdet med ler. Vores 

fokus er på at danne figurer, der viser forskellige følelser. Med lidt held vil vi kunne udstille 

disse på julebasaren. Ellers vil I helt sikkert kunne se dem på skolens facebookside. 

Jeg ønsker alle en dejlig efterårsweekend. 

Med venlig hilsen Viola 

 

 


