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Kære elever og forældre i indskolingen.
Så er det snart sommerferie, men inden ferien helt begynder, vil vi lige fortælle jer
lidt om de sidste praktiske ting for dette skoleår, første skoledag efter ferien og om
næste skoleår.
Med dette brev vedlægger vi næste års skema samt liste over hvem der er jeres
barns kontaktlærer. Som I kan se på skemaet, er der meget, der er det samme
næste år. Dog skal klassen have en ny lærer til engelsk og N/T, det er Charlotte
Momberg (CH), som skal have timerne sammen med Tess (TA). Klassen kender
godt Charlotte, da hun var vikar, da vi andre var på læsevejlederkursus. Charlotte
har også timer i skolens kompetenceteam, så måske støder nogen af jer på hende
der.
Herudover har vi her på falderebet fået endnu en elev: Silas som starter i 0. klasse.
Dette betyder at vi igen til næste år er 16 elever i indskolingen. Vi vedlægger en ny
klasseliste. Vi er godt i gang med aktivitetsplanene for næste skoleår. I får den pr
mail i næste uge og udskrevet efter ferien.
Husk at vi næste skoleår igen har idræt tirsdag og torsdag morgen. Alle skal
møde i skole og være omklædte. Eleverne skal have deres normale tøj med i
idrætstasken, så det er vigtigt, at alle har skiftetøj med. Vi er i gymnastiksalen, og
vi vil kraftigt anbefale, at alle har et par indendørs kondisko med (de må gerne
ligge i børnenes kasse på skolen).
Første skoledag er mandag den 10. august. Eleverne møder fra 8.45 til 12.00. I er
som forældre meget velkomne til at komme med i skole på denne årets første dag.
I kan være med inde i klassen sammen med os og børnene de første 30 min.,
herefter vil vi gerne have klassen helt for os selv :-).
Der vil være forældrekaffe i vores fællesrum en halv times tid. Rasmus vil stå for
forældrekaffen.
Husk at tømme kasserne i SFO-lokalet og alt fra garderobepladsen inden
jeres barn går på ferie (dette for at rengøringen kan gøre hovedrent i ferien).
Ellers vil vi fortælle jer, at vi glæder os rigtig meget til igen næste år at være lærere
for indskolingen, og til at lave en masse spændende ting sammen med jeres børn.
Rigtig god sommerferie.

Mange hilsner
Hanne og Mette
PS: Jeres børn skal igen i år holde øje med jeres postkasse i sommerferien, måske kommer der
post… :-)

