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Kære elever og forældre i B og C klassen.
På fredag d. 23. september har vi fået mulighed for at tilmelde 3., 4. og 5.
årgang til ”klassedysten”. Klassedysten er et børneløb på en 2,5 km rute,
som er en afmærket og trafiksikker rundstrækning ved Odense
Atletikstadion. Ligesom ved de store motionsløb er der tidstagning med
chip, startnummer osv. Løbet er arrangeret af HCA Marathon. For et par
uger siden havde vi besøg af en medarbejder fra HCA Maraton, som fortalte
generelt om løb og om selve klassedysten.
Det var desværre ikke muligt at tilmelde 2. og 6. klasserne, da løbet
specifikt kun henvender sig til bestemte klassetrin. Vi håber, at løbet bliver
en succes, og at det næste år er muligt at deltage for alle klassetrin ;-).
Hanne og Mette tager af sted til løbet med 3., 4. og 5. årgang, imens Rune og
Tina bliver på skolen og laver noget fælles undervisning for 2. og 6. årgang.
Vi er glade for at have en dag, hvor vi blander eleverne i B og C klasserne
især ovenpå vores fælles lejrskole.
Lidt praktisk info til 3., 4. og 5. klasserne:
- Vi bliver hentet i bus. Vi kender desværre ikke de præcise tidspunkter
endnu, men eleverne møder til normal tid, og vi er senest tilbage på
skolen kl. 13.05.
- Vi får et anvist område, som er vores plads/base. Her vil Hanne
opholde sig under hele løbet, imens Mette løber ruten sammen med
eleverne.
- Eleverne skal møde i løbetøj og løbesko. De må gerne have godt med
tøj på, da vi skal være på pladsen før og efter løbet. Under selve løbet
kan ekstra jakker, trøjer mm. placeres på vores plads/base.
- Vi får lidt forplejning, men alle elever skal have en drikkedunk med
vand og madpakke med i en turtaske.
Præmien, til den klasse der vinder, er en tur i Jumping Fun inkl. slush ice.
Hvis vi er så heldige at vinde, tager vi selvfølgelig alle fra B og C klasserne
med.
De bedste hilsner fra
Tina, Rune, Hanne og Mette

