Kære elever og forældre
Så blev det tid til sommerferie og vi kan mærke, at elevernes glæde og forventning de seneste
dage er steget i takt med at tiden nærmede sig.
Vi vil gerne takke jer for det gode samarbejde og vi ser frem til endnu et godt år med
mellemtrinnet.
Det første forældremøde er fastlagt til tirsdag den 10. sep. kl. 17.00-19.00. Her vil vi blandt andet
informere jer om de første uger på mellemtrinnet, det fælles regelsæt og undervisningen. I vil få
en dagsorden, når tiden nærmer sig.
I bedes gennemgå jeres børns penalhus, så det er opdateret med spidsede blyanter, viskelæder
osv. til en ny skolestart. Det samme gælder skoletasken, som gerne skal være ryddet og klar til nye
og spændende materialer. Ikke færdige engangsbøger fortsætter vi med at bruge. De må gerne
medbringes i lektiemappen til det nye skoleår. Husk også at alle elever hver dag skal medbringe en
bærbar PC. Alle må gerne i løbet af ferien få tjekket, at den virker, som den skal.
I må desuden gerne både læse, skrive og øve lidt matematik af og til, så det hele ikke er alt for
langt væk, når vi mødes igen. Der er vedlagt en skrivelse vedrørende ferielæsning og læseudvikling
med dertilhørende ”læsebingo”.
Den første skoledag er mandag d. 12. aug. Vi har vedlagt et skema med fag og mødetider til det
nye skoleår. Dog vil de første dage på mellemtrinnet være anderledes, da vi starter ud med fælles
informationer, regelsæt, trivsel og samarbejdsøvelser på mellemtrinnet.
Vi siger farvel til Davut, Trille, Freya, Natasja, Laura som skal i overbygningen, samt Laurits som
efter sommerferien starter på en ny skole. Vi byder samtidig Malthe, Lucas J., fra indskolingen,
samt vores nye elever ude fra Nickolas, Victor og Emma velkommen i mellemtrinnet på Rynkeby
Friskole.

Vi glæder os til et nyt og godt skoleår og ønsker jer alle en rigtig god sommerferie.
Vi ses den første skoledag mandag d. 12. august kl. 08.45. -12.00.

De venligste hilsner Rune og Cathrine

