Den	
  6.	
  oktober	
  2019	
  

Kære elever og forældre i indskolingen.
Tak for nogle gode skole/hjem-samtaler. De næste samtaler bliver i foråret (se aktivitetsplanen), og
disse bliver for alles vedkommende, uden eleverne er med.
I denne uge har hele skolen, som I ved, fælles emneuge med temaet krop og sundhed.
Det er Mette, som er i klassen hver morgen og derfor sørger for at starte med de samme rutiner, som vi
plejer (dato mm, dagens tal og en gennemgang af dagens skema/aktiviteter). Desuden bliver eleverne
også forberedt på, hvad de skal resten af dagen. Herudover skal vi arbejde med trivsel i klassen både i
første og sidste lektion. I sidste uge ”forberedte” vi eleverne lidt på nogle af aktiviteterne for denne uge:
Alle elever kender reglerne og har prøvet at spille stratego og battle, som er to af de aktiviteter, de skal
stifte bekendtskab med ude på værkstederne. Vi har også været løberuten rundt. På turen stoppede vi
mange gange undervejs og snakkede om trafikregler, færdsel og andre relevante ting, f.eks. at selvom
det kan være fristende, skal man ikke forlade løberuten, ej heller gå ind i folks haver osv. Dette kan I jo
også snakke med jeres eget barn om hjemme.
I historie har vi arbejdet med ”Hvad er historie” og ”Danmark før Danmark”. Vi er i gang med at arbejde
med Istiden, og dette fortsætter vi med efter efterårsferien.
I kristendomskundskab har vi arbejdet med emnet: ”Hvad er gud” herunder har vi arbejdet med
spørgsmålene: Tro og tvivl, hvor er gud, kan man tale med gud, hvad er fadervor. Vi har set film med
Sigurd og Snapper, hørt historie og snakket, set på billeder og læst i vores
kristendomskundskabsbøger ”Liv og religion”. Eleverne har også arbejdet individuelt med forskellige
ark, de er i deres kristendomskundskabs mappe i deres skuffe (den er blå). I er velkommen til at kigge i
mappen.
Husk at vi har Åben Skole torsdag d. 7. november, hvor I alle sammen er inviteret om på skolen fra kl.
16 – 19. Mere info følger lige efter ferien.
Vi ønsker at lave en klassetur til JumpingFun i Odense tirsdag d. 29/10. En dag hvor det sociale og
kropslige er i fokus. Vi havde arrangeret en lignende tur sidste år, og det var med stor succes, så derfor
gør vi det igen. Vil I skrive på nederst, om I kan køre.
Til sidst vil vi ønske jer alle en skøn efterårsferie på fredag – tænk at der allerede er gået en fjerdedel af
skoleåret.
Mange efterårshilsner fra
Hanne og Mette
Afleveres til Hanne/Mette senest fredag d. 11/10.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transport til Edisonvej 9-11, 5000 Odense C
Jeg kan køre fra skolen kl. 10.00. Antal børn jeg kan have i bilen (inklusiv eget barn): _________
Transport fra Edisonvej 9-11, 5000 Odense C
Jeg kan hente kl. 12.45. Antal børn jeg kan have i bilen (inklusiv eget barn): _________
Barnets navn:_____________________________
Forældreunderskrift:________________________

