Mellemtrinnet, august 2020

Opstartsbrev
Kære elever og forældre
Velkommen tilbage. Vi håber, at I alle har nydt sommerferien.
Vi har set frem til en god start efter ferien, og vi glæder os til resten af skoleåret. De første tre
dage i det nye skoleår vil som nævnt i sommerferiebrevet være anderledes og uden almindelige
timer på skemaet. Her vil eleverne blive informeret om det fælles regelsæt på mellemtrinnet og
samtidig blive rystet godt sammen med forskellige trivselsaktiviteter, tillids- og samarbejdsøvelser.
Dette betyder en lille skemaændring, idet onsdagen i første uge er kortet lidt af, så eleverne har fri
kl. 13.50. Bortset fra denne lille ændring møder eleverne i forhold til det udleverede skema, og
torsdag starter vi op med almindelige timer. (Vær i øvrigt opmærksom på bilaget vedrørende
strandturen på onsdag).
I starten af et skoleår vil der altid være mange nye informationer. Vi vil prøve at give nogle af dem
i dette brev og så vil vi på forældremødet den 25. august uddybe (se tilmelding til forældremødet
vedlagt som bilag).

Generel information
Postmappe/lektiemappe
Eleverne får udleveret arbejdsbøger og forskellige mapper til de enkelte fag i den første tid.
I bedes være opmærksomme på lektiemappen og postmappen. I lektiemappen bliver alle lektier
samlet, så det er overskueligt for både eleven selv og jer som forældre. I postmappen kommer alle
nyhedsbreve og vigtige informationer fra skolen. Begge mapper skal altid være i tasken.

Penalhus
I elevernes penalhus bør der altid være spidsede blyanter, et viskelæder, lineal, vinkelmåler, farver
og en saks. I må gerne hjælpe eleverne med jævnligt at opdatere det.

Mellemtrinnet, august 2020

Computer
Alle elever skal medbringe en computer, samt høretelefoner og oplader hver dag. Den skal være
fuldt opladet fra dagens start. Vi har et skab med stikkontakt i klassen, hvis man ønsker at
opbevare den på skolen. Det er en god ide her fra skoleårets start at tjekke, om computeren virker
som den skal. Alle elever skal, hvis de ikke har det i forvejen, have oprettet en gmail, som de selv
kan gå ind på. Det skal I som forældre hjælpe jeres barn med.

Spisning
Vi spiser på mellemtrinnet hver dag samlet. Det er naturligvis ikke tilladt at medbringe slik, chips,
sodavand osv. Den slags får vi ved særlige begivenheder. Det er vigtigt, at alle elever medbringer
en drikkedunk (husk at skrive navn på). Vi opfordrer til at der drikkes vand i løbet af skoledagen, da
det har nogle klare fordele i forholdt til sundhed og parathed i timerne. Under spisesituationen
foregår der samtidig en quiz, fortælling, fælles informationer eller vises en kort film.

Idræt
Idrætstimerne er i de kommende måneder som udgangspunkt udendørs på sportspladsen i
Rynkeby. Derfor skal man klæde sig på til det. Vi er selvfølgelig opmærksomme på vejret og går i
skolens gymnastiksal, hvis vejret ikke tillader andet. Om onsdagen er idræt placeret i første
lektion. Her er der større risiko for at det kan være vådt og koldt, så vi derfor vælger at lave idræt i
salen. Medbring altid indendørssko, hvis der bliver ændring i planerne (de kan opbevares på
skolen).

Matematik
I matematik skal man være opmærksom på, at der er en fast ugentlig lektie til hver torsdag, hvor
der skal laves to sider i REMA-bogen. Lektien vil være markeret med dato nederst på siden.
Derudover får alle elever ”øvekort” med hjem, hvor de skal øve hovedregning. Det kan fx være
gange, plus eller minus alt efter hvilket niveau de er på. Disse skal øves mindst tre gange om ugen
og registreres på vedlagte skema. Det er samme procedure som sidste år. Det er genkendeligt for
de elever, som kommer direkte fra indskolingen.
I mellemtrinnet skal man også medbringe en vinkelmåler. Vinkelmålere findes i et hav af modeller
og nogle af dem er virkelig svære at arbejde med for børn. Hvis I skal ud og anskaffe en ny
vinkelmåler, er den nemmeste for børnene at arbejde med en af denne type:
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De andre modeller der findes på markedet kan naturligvis også bruges.
Derudover er det en stor fordel at medbringe egen passer.

Dansk
I dansk får eleverne udleveret en hvid mappe med deres diktat (øveord). Øveordene skal øves
hjemme, så eleverne kan genkende ordene og huske hvordan de staves, når vi gennemgår
diktaten. Der er diktat om fredagen. Diktatmappen skal ligge i tasken, så ordene kan øves i løbet af
ugen.
Alle elever skal selv medbringe en læsebog efter eget valg, så den passer til elevens interesse og
niveau. Det er meget vigtigt at bogen medbringes hver fredag, hvor vi vil bruge tid på læsning. Alle
elever får til læsebogen udleveret en ”læselog”, som skal udfyldes af eleven selv og underskrives
af jer forældre. Læseloggen skal ligge i den udleverede plastiklomme og medbringes hver fredag.
Cathrine underskriver ligeledes læseloggen og udleverer en ny hver fredag.
Derudover kommer eleverne til at arbejde med forskellige andre danskopgaver, grammatiske
øvelser, værkstedsundervisning mm. Eleverne vil senere på året få skriftlige afleveringer og vi skal
se film, som vi i fællesskab taler om og arbejder med.

Skole/hjem samarbejde
På vedlagte bilag kan I se hvem af os der er kontaktlærer for hver enkelt elev. Det er som
udgangspunkt den pågældende lærer, som I skal kontakte, hvis der skulle være noget i forhold til
ens barn. Dog er det sådan at vi begge arbejder med alle eleverne, så selvfølgelig er det muligt at
kontakte den anden lærer, hvis det i situationen giver bedre mening.
Vi ser frem til et spændende år og samarbejde med jer og jeres børn.
Vi glæder os til at se jer til forældremødet.

Venligst Rune og Cathrine

