Kære forældre i indskolingen

Rynkeby d. 20/2 - 20

Vi håber I alle har haft en rigtig god vinterferie, selv om vejret ikke var det bedste.
Det var dejligt at se eleverne igen, og flere sagde, at de havde savnet
kammeraterne og skolen ☺
I uge 10 skal vi arbejde med et tværgående emne om ”Det gode og det onde”, med
fagene dansk, kristendom og billedkunst. Sideløbende med emnet, vil der også blive
lavet dansk og matematik som vi plejer. Lektierne er også de samme som der plejer
at være, og bliver som altid tjekket tirsdag.
I dansk skal vi igen til at arbejde med emnet ”Afrikas dyr”, samtidig med at der
stadig vil blive læst frilæsning både på computer og i bøgerne, lavet bograpporter,
ordklasser, bogstavindlæring og diverse skriftlige opgaver.
I matematik går det bare derudaf. Alle er kommet godt i gang med E-mat/Ipad,
eleverne giver udtryk for, at det er sjovt at arbejde digitalt med matematik. I Idræt er
vi i gang med div. aktiviteter og små spil med bolde. Vi er startet med basket og har
bl.a. lavet stafetter, konkurrencer og øvelser med en basketball.
I uge 8 idriftsættes et moderniseret Unilogin for alle elever. Det nye Unilogin vil være
mere sikkert og brugervenligt end det gamle.
D. 2/3 starter Freja i indskolingen i 0. klasse. Vi håber I alle vil tage godt imod både
Freja og hendes forældre.
Der er ændringet i aktivitetsplanen. Forældrearrangementet d. 26/5 er blevet
flyttet til 5/5 kl. 16 – 17. Husk at skrive det i kalenderen, så alle kan være med.
Vigtige datoer så sæt gerne kryds i kalenderen så I ikke går glip af noget:
• Der er indskrivning af nye 0. klasser d. 27/2 (Kun for nye elever, men spred
gerne budskabet).
• Generalforsamling d. 23/4 (Vigtigt I viser jeres børn, at I støtter op om
skolen).
• D. 24/5 er der klassearrangement hvilket I får mere info om senere, men husk
på at det er vigtigt, at alle deltager, da det styrker klassefællesskabet.
Husk at give jeres barn en gaffel med i skole, hvis de har mad med der kræver det.
Mange hilsener fra
Mette og Hanne
PS: Tjek meget gerne penalhuset sammen med dit barn, så der er, hvad der
skal være ☺

