Kære forældre

Rynkeby d 26/4-21

Hermed de endelige tider til skole/hjem-samtalerne tirsdag den 4/5 og torsdag den 6/5. Dejligt flere
af jer satte så mange krydser på tilmeldingssedlen, det gjorde det næsten muligt at give alle de
ønskede tider. Som vi tidligere har skrevet, er samtalerne denne gang uden elever, da vi vil tage
udgangspunkt i elevhandleplanen og bl.a. snakke om det faglige niveau.
Skolehjemsamtalerne kan afholdes i klassen, som vi plejer på trods af COVID-19, men vi skal dog
være ekstra opmærksomme på afspritning, afstand mundbind/visir og kontaktpunkter. Dvs. at I
forældre ikke må røre ved for mange ting og skal vente udenfor, så henter vi jer.
Så har vi lige en bøn til jer: Vi vil gerne have, at elevernes penalhuse altid er opdateret, det tager
alt for lang tid, når der mangler linealer, viskelæder og spidsede blyanter. Vi vil gerne have, at alle
har en gennemsigtig lineal på max 20 cm.
Så er det vigtigt, at I ikke tager papirerne ud af hverken den blå eller sorte mappe, da det er
opgaver, eleverne arbejder med i timerne. Det er kun de ting, der ligger I den røde mappe, I må
tage. Det er vigtigt, at I dagligt tømmer postkassen. Lad gerne børnene gøre det, så er de med i
hvad der foregår.
Vi ses til samtalerne.
Hilsen Mette og Hanne

Tirsdag d 4/5
16.00 – 16.20 – Magnus A
16.20 – 16.40 – Mads
16.40 – 17.00 – Emma
17.00 – 17.20 – Emil
17.20 – 17.40 – Charlie
17.40 – 18.00 – Freja
18.00 – 18.20 – Elias
18.20 – 18.40 – Silas V.
18.40 – 19.00 – Mikas
19.00 – 19.20 – Astrid

Torsdag d 6/5
13.30 – 13.50 – Silas H.
13.50 – 14.10 – Lærke
14.10 – 14.30 – Nikolas
14.30 – 14.50 – Magnus G.
14.50 – 15.10 – Sebastian
15.10 – 15.30 – Anna

