Kære elever og forældre

Rynkeby d. 14/10 - 21

Så er vi allerede nået til efterårsferien, efter en rigtig god uge med krop og sundhed i centrum.
Eleverne har hygget sig på tværs af trinene, og det har været rigtig dejligt at se de bånd, der er
blevet knyttet. De store elever har været rigtig søde overfor de små fra indskolingen, og der har
generelt været en god stemning.
I klassen går det super godt. Der er selvfølgelig jævnligt småkonflikter der skal løses, men generelt
er der en god og positiv stemning i klassen, hvor de også er utrolig gode til at lege sammen på
kryds og tværs.
I uge 43 starter vi på vores tværfaglige forløb om ”Eventyr”. Vi skal bl.a. se film, høre forskellige
eventyr, lave opgaver om eventyr, og producere ting til vores kommende skolearrangement, som
er ”Åben skole” for alle elever, forældre, søskende, bedsteforældre, venner og venners venner.
Dette arrangement afholdes tirsdag d 2/11 kl 16.00 – 19.00, så skriv det gerne i kalenderen
allerede nu. I skal nok få mere info, når tiden nærmer sig.
Det er en årstid, hvor vejret kan være ret ustabilt og skiftende, så derfor vil vi bede jer om at sørge
for, at der er rigeligt skiftetøj i kassen og ekstra strømper. Husk at beskidte børn er glade børn J.
Hvis jeres barn hoster meget og er meget forkølet, vil vi bede jer om at overveje, om han/hun skal
i skole. Vi hører jævnligt fra børnene, at mor/far har sagt, at vi bare skal ringe dem hjem, hvis de
får det dårligere i løbet af dagen. Vi vil gerne have, at det er jeres beslutning og ikke jeres barns.
Endelig skal vi også passe rigtig godt på hinanden i en endnu ikke coronafri periode.
Det var alt for denne gang, så vi vil ønske jer alle en rigtig god efterårsferie.
Hilsen
Mette og Hanne.

