Kære elever og forældre i mellemtrinnet
Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og vi er så småt i gang med at runde skoleåret af. Vi kan ikke
holde den traditionelle sommerfest med markedsdage for hele skolen, men vi glæder os over at kunne
invitere elever med forældre og søskende til mellemtrinnets egen afslutning. Det bliver, som tidligere meldt
ud torsdag den 17. juni fra 16-19. Rammen er ganske uformel, hvor vi samles på skolen og hygger os med
forskellige muligheder for lege og aktiviteter, herunder også bål med bagning af snobrød og ristning af
skumfiduser (vi indkøber skumfiduser, så der er nok til alle). Alle medbringer mad og drikke til egen familie,
som vi spiser på et passende tidspunkt i løbet af aftenen. Vi satser selvfølgelig på at være ude, men skulle
vejrguderne ikke være med os rykker vi indenfor. (Se tilmelding nedenfor).
På fredag den 11. juni afholder vi ”besøgsdag” for de elever, der skal i mellemtrinnet efter sommerferien.
Dette sker i det første modul fra 08.45-10.15. Mellemtrinnets 6. klasser skal i samme tidsrum på besøg i
overbygningen. Resten af dagen er almindelig skoledag.
De sidste to dage i uge 24 torsdag den 17. juni og fredag d. 18. juni og hele uge 25 afholder vi
klasselærerdage på mellemtrinnet, med ændrede mødetider, hvor vi vil have fokus på både noget fagligt og
noget trivselsmæssigt. Fredag d. 18. juni er også 9. klassernes dag, så der vil eleverne blandt andet opleve
karamelkastning med mere under ordnede forhold.
Overblik over dagene med ændrede mødetider frem til sommerferien:
Torsdag den 17. juni: 8.45 – 13.05 (Klasselærerdag. Afslutningssammenkomst på mellemtrinnet fra 16.00 – 19.00)
Fredag den 18. juni: 8.45 – 12.00 (Klasselærerdag. 9. klassernes sidste dag)
Mandag den 21. juni: 8.45 – 13.05 (Klasselærerdag)
Tirsdag den 22. juni: 8.45 – 13.05 (Klasselærerdag)
Onsdag den 23. juni: 8.45 – 13.05 (Klasselærerdag)
Torsdag den. 24. juni: 8.45 – 13.05 (Klasselærerdag)
Fredag den 25. juni: 8.45 – 12.00 (Sidste dag før sommerferien med hygge på klassen)

Vi glæder os til at se jer næste torsdag

Venligst Cathrine og Rune

Tilmelding til afslutningssammenkomst på mellemtrinnet torsdag den 17. juni fra 16-19
Afleveres senest fredag den 11. juni
Vi kommer inklusive elever, forældre og søskende (antal)________________________________________
Vi medbringer gerne snobrødsdej udskåret til 20 stk. (sæt x) _______
Vi kan desværre ikke komme (sæt x) ___________________________
Navn på elev______________________________

