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Kære elever og forældre i indskolingen.
Godt nytår til jer alle. Vi håber, I har haft en dejlig juleferie og er klar til at tage fat igen ;-).
Som vi tidligere har fortalt jer, tæller vi, hvor mange dage vi har gået i skole (de grønne tal som hænger
som en lang slange inde i klassen). Vi kalder det ”dagens tal”, og hver dag er der en elev, som får lov til at
sige dagens tal. Der er rigtig meget god matematik i denne øvelse. Fredag den 17. januar har vi gået i
skole 100 dage. Vi gør lidt ekstra ud af dagen og siger, at vi holder ”100 dages fest”. Dette betyder, at vi
laver lidt matematiske aktiviteter i forbindelse med tallet 100, og at vi hygger lidt. Hvis der er en af jer, som
har lyst til at lave en 100-dages-kage, så vil vi blive meget glade og taknemmelige – skriv til os i
kontaktbogen.
I første halvår har vi arbejdet en del med faget historie. Mette har ofte valgte at samle historietimerne, så
der er flere timer af gangen i stedet for kun en lektion pr. uge, da det giver bedst mening i dette fag. Men
selvfølgelig bliver der holdt regnskab med lektionerne, så klassen samlet set får det korrekte antal.
I næste uge (uge 3), har vi emneuge, hvor vi skal vi arbejde med historieemnet: Bronzealderen. Mellemtrin
og indskoling har i denne uge emneuge, hvor der arbejdes med et emne i egen klasse med egne
klasselærere, mens overbygningen har terminsprøver. I denne uge er der lavet om på skemaet, så der
ikke er de normale timer f.eks. idræt. Klassen møder mandag til torsdag 8.45 - 13.05 og fredag 8.45 12.00. Eleverne skal have tøj på, som de kan bevæge sig i, da vi hver dag laver noget ”aktiv-læring”, hvor
vi bl.a. går over i gymnastiksalen og laver div. stafetløb med svære bronzealderord.
Som tidligere nævnt vil vi gerne indkalde jer til årets andet forældremøde torsdag den 30. januar 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 osv. på dagsordenen.
Hvis I har noget, som I gerne vil have på dagsordenen, må I meget gerne skrive det på tilmeldingssedlen.
De bedste hilsner
Hanne og Mette
(Klippes af og afleveres til Hanne/Mette senest fredag d. 24/1)

------------------------------------------------------------------------------------------------------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:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

