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i ruræiare
Elever søskende
andre i nteresserede

Skolen vil gerne prøve at gentage 
succes’en fra sidste år med hensyn til præsentation af 
elevarbejder ved en juleudstilling.

Fredag dan 17« december i tidsrummet 
kl. 16 - 21 vil der på skolen ske en række ting, som al
le har en eller andsn form for tilknytning til elever
nes daglige arbejde.

Alle arrangementer er samlet i gård
bygningen, hvor alle klasselokaler i stueetagen er om
dannet til udstillingslokaler for elevarbejder fra den 
indtil nu forløbne del af skoleåret. På gangen vil der 
vare ophængt planchematerialer fra dan daglige under
visning. Båda klasselokaler og gang vil være julepyntet.

I skolekøkkenet vil der blive bagt 
julekager, som De kan få lov til at 
smage, idet pigerne serverer kaffe 
med tilhørende julebagværk til en 
pris af 4 kr.

Har De ta- 8 S

bagværk
med, kan

nyder kaffen, beskæftiges med at klip
pe julestads i formningslo-

julestads
kalet, hvor Db desuden kl. 
17 - 18 og kl. 19 - 2o vil 
kunne se eleverne arbejde 
med deres ting.



håndarbejde
Ligeledes vil håndarbejdslokalet 
være til rådighed for børnene.
Her vil iøvrigt grupper af elever i tidsrummene kl. 17- 
18 og kl. 19 - 2o være beskæftiget med forskellige hånd 
arbejder.

S" øl oq sodavand 
trængsel . w/
ved kaf
febordene 
i husholdningslokalet, så står der også dækket kaffe
bord på lærerværelset i stueetagen. Der vil i gangen i 
kælderetagen blive mulighed for at købe sodavand til 1 
kr. pr. stk. og øl til 2 kr. pr. stk.

Vi håber på stor tilslutning til den 
ne juleudstilling, som vi vil prøve 
at gøre til en tradition.
Et besøg på skolen den 17. december 
i tidsrummet kl. 16 - 21 vil give 
Dam mulighed for under hyggelige for 
mer at stifte bekendtskab med noget 
af skolens daglige arbejde.

velkommen på
østre skole

den 17 dec.



H
 Z)| col

DATO;
17. dec.

TID:
Kl. 16 - 21.

STED:
Østre skole. Gårdbygningens stue- og kælder
etage.
Udstilling i hele det nævnte tidsrum.
Der arbejdes! håndgerningslokals og formnings 
lokalet kl. 17 - 18 og kl. 19 - 2o.

Der kan købes kaffe med julebagværk samt øl 
og sodavand.

NYT TELR NR.
flå vi benytte denne henvendelse til 

at gøre Dem opmærksom på, at skolen har fået nyt tele
fonnummer - 52 o4 81 er blevet erstattet med 52 36 6o.

Over dette nummer kan kal
des skolelæge, skolebetjent, 
skolens kontor, viceskole
inspektører og skoleinspek
tør.


