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Kære forældre i indskolingen.
Så har vi lige taget hul på anden skoleuge :-).
1., 2. og 3. klasserne begynder at få lidt lektier for i matematik allerede i denne uge. Det er øvekort og 2 sider i bogen, det hele ligger i den sorte mappe.
Børnehaveklasserne har også fået lektier for i matematik. Det er ”øve-kortene”, som ligger i den
sorte mappe. I skal øve tallene igennem efter vejledningsarket, som I får med dette brev, mindst
3 gange om ugen. I må meget gerne øve tallene mere end 3 gange. Det skal noteres på
noteringsarket, og så tjekker Mette arket hver tirsdag.
I dansk skal 1., 2., og 3. klasserne øve læsning 15 – 20 minutter hver dag. Husk at notere det på
læseskemaet, som ligger i den blå mappe. Hanne tjekker det hver tirsdag.
Inden længe får børnehaveklasserne også lektier for i dansk, men først når vi er færdige med at
arbejde med klassereglerne. Der blive gennemgået et bogstav hver dag, som de får med hjem.
Det kommer til at ligge i en plastiklomme i den blå mappe, sammen med et skema, hvor I skal
skrive på, hver gang I øver hjemme. Det vil være rigtig godt, hvis I har tid til at øve bogstaverne
hver dag, men ellers mindst 3 gange om ugen. Det lyder mere indviklet end det er ☺. Vi skal nok
både forklare børnene det grundigt, og I er selvfølgelig også altid meget velkommen til at
spørge.
	
  

Vi vil, som tidligere nævnt, gerne indkalde jer til årets første forældremøde torsdag den 5.
september kl. 19.00 til 21.00. Mødet foregår i vores klasselokale og er kun for voksne - altså
uden eleverne :-).
Vi håber meget, at alle børn bliver repræsenteret på mødet, så alle hører det samme :-).
På forældremødet vil vi have punkter som fagene, trivsel, skolehverdagen, klasseforældreråd,
lejrskole osv. på dagsordenen. Hvis I har noget, som I gerne vil have på dagsordenen, må I
meget gerne skrive det på tilmeldingssedlen.
Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsner
Hanne og Mette
(Klippes af og afleveres til Hanne eller Mette senest mandag d. 2/9)

------------------------------------------------------------------------------------------------------Elevens navn:__________________________
Vi kommer:____________________________ (skriv gerne antal)
Vi kommer ikke:________________________ (sæt X)
Vi vil gerne bage en kage:________________ (sæt X)
Emner vi gerne vil høre om eller have drøftet på forældremødet:
_____________________________________________________________

