Den 13/4-21

Kære elever og forældre i indskolingen
Så er der tilmelding til de sidste skole/hjem samtaler i dette skoleår tirsdag den 4.
maj og torsdag d. 6. maj (som nævnt i aktivitetsplanen). I får elevplanen for dette
skoleår i uge 17. Eleverne har den med hjem i en lukket konvolut, så hold øje med
den røde mappe/”postkassen”. I kan godt snakke med jeres barn om, hvad der står
i planen, men vi vil anbefale, at I selv har læst den igennem først, og at I så
videregiver det til jeres børn på en måde, så de forstår det. Her tænker vi særligt
på det, som står under fagene. Det, vi har skrevet under ”socialt”, er skrevet i et
mere ”børnevenligt sprog”.
Samtalerne er uden eleverne denne gang, da vi bl.a. vil snakke ud fra
elevplanerne. Vi planlægger med, at samtalerne foregår på skolen. Skulle
coronasituationen ændre sig, afholder vi samtalerne online på zoom, og bliver
dette aktuelt, får I selvfølgelig besked. Da forældre ikke må gå indenfor på skolen,
vil vi bede jer om at vente i skolegården, indtil vi henter jer. I skal have
mundbind/visir på, når I opholder jer indenfor på skolen.
I forhold til vores aktivitetsplan er der jo selvfølgelig en del ændringer pga. corona.
F.eks. vores planlagte emne om cirkus og tilhørende forældrearrangement er
desværre aflyst. Det samme gælder vores klassetur til Egeskov. Vi afventer
situationen og håber på, at vi kan lave en klassetur inden sommerferien. Nærmere
info følger, hvis dette bliver aktuelt. 9. klassernes dag er også udskudt, og
ligeledes følger nærmere info, når der er mere klarhed over dagens placering og
forløb.
Mange glade forårshilsner fra
Hanne og Mette
Klippes af og afleveres til Hanne/Mette senest tirsdag d. 20/4. Sæt gerne flere
krydser og mindst 2

---------------------------------------------------------------------------------------------Elevens navn:___________________
Dette vil vi gerne snakke om til samtalen: _________________________________

tirsdag d. 4/5
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

Torsdag d. 6/5
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30

