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Kære elever og forældre i indskolingen.
Så er det snart sommerferie, men inden ferien helt begynder, vil vi lige fortælle jer lidt om
de sidste praktiske ting for dette skoleår, første skoledag efter ferien og om næste skoleår.
Postkasse og kontaktbog samler vi sammen inden sommerferien, så disse ting ligger på
skolen hen over ferien.
Husk at tømme kasserne i SFO-lokalet og alt fra gaderobepladsen inden jeres barn
går på ferie (dette for at rengøringen kan gøre hovedrent i ferien).
Vi siger farvel til William, Malthe og Lucas J. Vi kommer til at savne jer, men vi ved også, at
I får det godt i 4. klasse.
Efter ferien ønsker vi også 3. børnehaveklassebørn velkommen: Anna, Magnus og Elias.
De var på besøg fredag d. 14/6 sammen med børnehaven.
Vi har lagt det første forældremøde torsdag den 5. september kl. 19.00 - 21.00, men
nærmere info følger, når vi kommer tættere på.
Vi har lavet en aktivitetsplan/oversigt over de vigtigste datoer for hele skoleåret, som vi
vedlægger dette brev. Ændringer kan forekomme, men så vil I blive orienteret i god tid.
I får skemaet for næste år sammen med dette brev. Som I kan se er der få ændringer.
Husk at vi næste skoleår igen har idræt tirsdag og torsdag morgen. Alle skal møde i skole
og være omklædte. Eleverne skal have deres normale tøj med i idrætstasken. Vi er i
gymnastiksalen, og vi vil kraftigt anbefale, at alle har et par indendørs kondisko med (de
må gerne ligge i børnenes kasse på skolen).
Første skoledag er mandag den 12. august. Eleverne møder fra 8.45 til 12.00. I er som
forældre meget velkomne til at komme med i skole på denne årets første dag. I kan være
med inde i klassen sammen med os og børnene de første 30 min., herefter vil vi gerne
have klassen helt for os selv :-).
Der vil være forældrekaffe i vores fællesrum en halv times tid. Rasmus vil stå for
forældrekaffen.
Ellers vil vi fortælle jer, at vi glæder os rigtig meget til igen næste år at være lærere for
indskolingen, og til at lave en masse spændende ting sammen med jeres børn.
Rigtig god sommerferie.
Mange hilsner
Hanne og Mette
PS: Jeres børn skal igen i år holde øje med jeres postkasse i sommerferien, måske kommer der post… :-)
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Vi har lavet en liste over, hvilke elever vi er kontaktlærere for. Det vil sige, at det primært er
kontaktlæreren I skal kontakte, hvis der er spørgsmål o.a. Vi vil selvfølgelig stadig arbejde
meget tæt sammen og være informeret om alle elever.

	
  

Hanne (20963608):

Mette (25601626):

Mikas

Elias

Anna

Simon

Harald

Lærke

Lucas A.

Jonathan

Mads

Nikolas

Nikolaj

Magnus

