10. juni 2022

Kære elever og forældre i indskolingen.
Så er det snart sommerferie, men inden ferien helt begynder, vil vi lige fortælle jer lidt om de
sidste praktiske ting for dette skoleår, første skoledag efter ferien og om næste skoleår.
Vi fortsætter med de normale lektier til og med tirsdag d. 21. juni.
Øvekort, matematikbogen, læsebøger og danskbogen samler vi sammen denne dag. Hvis I
ønsker at øve øvekort eller lave noget i danskbogen i sommerferien så skriv i kontaktbogen,
så må eleverne selvfølgelig gerne beholde det i ferien. Hvis I har overskud, vil vi faktisk
anbefale, at I fortsætter den gode rutine med læsning og matematik (øvekortene) i ferien, da
to måneder er meget lang tid uden træning. Da det ikke er muligt at give læsebøger med til
hele sommerferien, vil vi foreslå, at I tager en tur på biblioteket :-).
Med dette brev vedlægger vi næste års skema samt liste over hvem, der er jeres barns
kontaktlærer.
Bemærk at der er idræt mandag og torsdag. Om mandagen skal alle have idrætstøjet med i
en taske, da timen ligger sidst på dagen. Om torsdagen skal alle møde i skole og være
omklædte og have deres normale tøj med i idrætstasken.
Vi er i gymnastiksalen, og vi vil kraftigt anbefale, at alle har et par indendørs kondisko med
(de må gerne ligge i elevernes kasse på skolen).
Vi vedlægger en ny klasseliste. Vi er godt i gang med aktivitetsplanen for næste skoleår, men
skolens kalender skal lige være på plads, før vi kan lave aktivitetsplanen helt færdig. Derfor
får I den på et senere tidspunkt.
Fredag d. 24/6 (8.45 – 12.00) har klassen klasselærerdag, hvor vi skal rydde op, hygge og
gøre klar til næste år. Vi starter dagen med at spise morgenmad sammen.
Første skoledag er mandag den 8. august. Eleverne møder fra 8.45 til 12.00. I er som
forældre meget velkomne til at deltage til morgensamlingen, (hvis I tilfældigvis har fri) men
herefter vil vi gerne have klassen helt for os selv :-). Når jeres børn starter efter ferien er
deres nye klasselokaler det gamle mellemtrinslokale på 1. salen samt det helt nye lokale i det
tidligere billedkunst. Garderobeplads og reol til ekstratøj (som den de har nu) er på gangen
nedenfor trappen til 1. sal. Der vil være navneskilt mm., så I finder det let ;-)
Husk at tømme kasserne i SFO-lokalet og alt fra garderobepladsen inden jeres barn
går på ferie (dette for at rengøringen kan gøre hovedrent i ferien).
Vi har valgt at lægge første forældremøde torsdag d. 25/8 kl. 17 - 19.
Ellers vil vi fortælle jer, at vi glæder os rigtig meget til igen næste år at være lærere for jeres
børn, og til at lave en masse spændende ting.
Rigtig god sommerferie.
Mange hilsner
Hanne og Mette
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