Rynkeby d. 5/11
Kære forældre
Så er det igen tid til lidt nyt fra indskolingen, hvor vi vil starte med at sige tak til jer, fordi I altid er så hjælpsomme,
og denne gang gjorde det muligt for os at komme en tur i Jumping Fun i tirsdags. Det var dejligt at se, hvor godt
eleverne har det med hinanden og leger på kryds og tværs. Vi havde en dag uden konflikter, og hvor næsten alle
fik overskredet egne grænser ved at turde noget, som de til at begynde med, syntes var en smule farligt. I har
nogle søde børn, som vi er helt trygge ved at have med på tur.
I dansk begynder vi i næste uge med de nye læse-arbejdsbøger om dyr i Afrika, så der bliver helt sikkert meget nyt
at snakke om hjemme. Der er stadig de samme lektier, som der plejer at være, og der bliver også tjekket lektier om
tirsdagen.
Skolen har fået abonnement på frilæsning.dk, hvor I kan logge ind med elevernes UNI Login. Dette får I med hjem i
postkassen en af dagene. Det giver adgang til rigtig mange forskellige bøger på lige nøjagtig det niveau, jeres barn
er på. Der er også forskellige skriftlige opgaver til.
Det vil være rigtig godt, hvis eleverne både læser bøger fra frilæsning.dk, men også helt almindelige bøger. Alt
hvad eleverne læser, skal selvfølgelig skrives på læseskemaet.
I historie skal vi i næste uge i gang med emnet Tutankhamon og det gamle Egypten. Det er altid et emne, som
interesserer eleverne meget. Eleverne skal arbejde med emnet ud fra små film, vores bogsystem ”Indblik og
udsyn” og netportalen Clio Online (historiefaget).
I kristendom arbejder vi med det sidste stof i emnet ”Hvad er Gud”. Klassen skal arbejde lidt med Nordisk mytologi
og kristendommens Gud.
I matematik arbejder eleverne for tiden individuelt i deres bøger. Derfor er det svært lige nu at lave en fælles
besked om, hvad klassen arbejder med. Alle arbejder med noget, som præcist er på deres niveau, og der arbejdes i
mange forskellige bøger. De fleste elever har også flere forskellige matematikbøger/hæfter. I er altid velkomne til
at kigge i elevernes skuffer og på den måde få en fornemmelse af, hvad jeres barn arbejder med for tiden.
December måned nærmer sig, og i den forbindelse vil vi gerne have en pakkekalender i klassen. Hver elev skal
have en gave med inden 1. december til max 30 kr., som skal passe både til en dreng og en pige, og så må der ikke
være slik og søde sager i. Derefter hænger vi alle gaverne op i klassen og trækker en hver dag i december måned.
Vi sørger selvfølgelig for, at alle får en gave, og at eleven er tilstede når hans/hendes gave pakkes op.
Hver dag vil vi læse et afsnit af en julebog højt i klassen, når eleverne spiser deres madpakker.
D. 13/12 skal indskolingen gå luciaoptog kl 8.55. Derfor vil vi gerne have, at pigerne har en hvid kjole/storskjorte og
drengene mørke bukser og en hvid skjorte eller T-shirt med i skole senest d 9/12. Så lægger vi det i en pose med
navn på, så der er styr på, hvis der er hvis. Vi har lidt ekstra luciatøj liggende, så I skal ikke købe nyt tøj til jeres
barn.
Husk også at give jeres barn tøj på efter årstiden, og tjek gerne kasserne med ekstra tøj jævnligt, så der er rigeligt
med skiftetøj.
Til sidst får I en oversigt over vigtige dage ind til jul:
D. 29/11 klippe-klistre dag kl 8.45 – 13.05 (Se brevet på hjemmesiden).
D. 1/12 Julemarked på skolen for alle
Lucia d 13/12 kl 8.55.
Juleafslutning og kirkegang d. 20/12 (Info kommer senere).
Mange hilsner fra
Mette og Hanne

