13. december 2020

Kære forældre og elever i indskolingen.
Så er der en uge til juleferien. Det første halve år er bare fløjet afsted, men
heldigvis har det været et godt halvt år (på trods af corona), hvor der er sket en
del positive ting både med klassen som gruppe og med hver enkelt elev.
I uge 3, hvor vi har emneuge, skal vi arbejde med historieemnet: Jernalderen.
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 den 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 Jernalderord.
Rengøringen vil gerne have, at I senest den sidste skoledag (18/12) tømmer
kasserne med ekstratøj og sko og tager alt med fra jeres barns knage og
skobakke. Giv jeres barn en stor pose med i skole, så skal vi nok hjælpe jeres
barn med at få det hele pakket (når I jo ikke må gå ind på skolen).
Fredag d. 18/12 har vi vores juleafslutning, hvor vi bl.a. skal i kirken og julehygge i
klassen, eleverne møder denne dag fra 8.45 -12.00. Forældre må desværre ikke
deltage pga. corona. Børnene skal have skoletaske og madmakke med, selvom
det er en anderledes dag.
I klassens aktivitetsplan har vi planlagt med bedsteforældredag i indskolingen d.
29/1. Denne dag er desværre aflyst pga. corona.
Husk at vi som tidligere nævnt har forældremøde i indskolingen fredag d. 4/2 kl.
17.00 – 19.00 – mere info samt tilmelding følger når vi kommer tættere på.
1000 tak for et rigtig godt første halvår. Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og
et godt nytår. Vi ses igen mandag d. 4/1 – 2021.
De bedste hilsner
Hanne og Mette

