10.11.21

Kære elever og forældre i indskolingen.
Det går forsat rigtig godt i klassen, der er god arbejdsro i timerne, der er i det hele taget en rigtig
god stemning i klassen, og der er rart at være for både børn og voksne.
Inden længe er det december, og derfor vil vi informere om, hvordan vi ”juler” i klassen.
Fredag den 19. november er der, som I ved, klippe-klistre dag for hele skolen. Vi starter dagen
med fælles morgensang og julehygge og er herefter i vores egen klasse hele dagen, hvor vi
arbejder på at pynte skolen og klassen flot. Eleverne møder 8.45 – 13.05.
Vi har aftalt med jeres børn, at vi skal have en pakkekalender i klassen. Derfor skal alle børn
have en pakke med til max. 20 kr. senest fredag den 26/11. Pakken skal kunne bruges af både
piger og drenge og må IKKE være noget spiseligt. Udover pakkekalender vil vi tænde kalenderlys
og læse julehistorie hver dag i december.
I uge 47 får alle elever et rødt hjerte med hjem. Hjertet ligger i postkassen. Vi vil bede jer om at
skrive på det og fortælle lidt om, hvordan I fejrer julen hjemme hos jer. I forældre må meget gerne
skrive men selvfølgelig i samarbejde med jeres barn/børn. Så hænger vi alle hjerterne op i
klassen og trækker et hver dag, som så bliver læst højt for klassen, så alle ved, hvad hinanden
laver juleaften.
Mandag d. 13/12 skal vi gå Luciaoptog. Eleverne må meget gerne have noget Luciatøj med i
skole. Luciatøj er for drengene en hvid skjorte/bluse og det samme for pigerne evt. en hvid kjole
eller hvide strømpebukser. Tøjet skal med senest fredag d. 26/11 i en pose med tydeligt navn
på. Vi har også lidt Luciatøj til låns på skolen, men skriv lige en besked til os i kontaktbogen, hvis
I har brug for at låne. Hvis der er nogen, som har lyst til at bage Luciabrød til hygge i klassen efter
vores Luciaoptog, må I også gerne give besked i kontaktbogen.
I matematik og dansk vil vi i december også arbejde lidt med emnet jul, således at der f.eks. laves
faglige opgaver og spilles div. spil men med et julet indhold. Desuden skal vi arbejde tværfagligt
med emnet ”Lucia”.
Vi fortsætter dog med de faste rutiner i forhold til hjemmearbejde helt frem til jul. Dette for at holde
fast i lidt af det vante, så husk at blive ved med at øve og lave div. lektier i dansk og matematik.
Vi har fokus på ”penalhuset” indtil jul. Dette betyder, at vi skriver en kort besked i kontaktbogen
ved evt. mangler, og på denne måde håber vi på, at alle elever med jeres hjælp får helt styr på
spidsede blyanter osv. ;-).
Til sidst vil vi fortælle, at vi har fået to nye piger i klassen: Sofie 1. klasse og Josefine 0. klasse.
Eleverne har været rigtig gode til at byde dem velkommen :-). Vi vedhæfter en ny klasseliste.
Mange hilsner fra
Hanne og Mette

