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Det er bare dejligt igen at være tilbage på skolen ved jeres børn. Vi har haft 3 gode 
dage med emne sidst på dagen. Børnene har i emnetimerne været i gang i deres 
blandede grupper med den kristne fortælling om påsken, historien bag påskeharen og 
det kreative hjørne. 
 
Vi skulle egentlig alle i denne uge lave en karsekurv. Men jeg mangler stadig mælke-
/juicekartoner fra 7 af børnene. Jeg håber, at de sidste af jer også kan finde en karton. 
Vi har haft mange fine oplevelser med den hemmelige kuffert, og vi er nu ved at 
afrunde dette forløb. 
Jeg håber også, at børnenes græsmænd vokser fint og inden så længe kan komme til 
frisør.   
 
På fredag giver jeg børnene deres penalhus med hjem. Hvis I får lidt tid tilovers, vil 
jeg gerne bede jer om at se på børnenes penalhus. Mange trænger til at få en 
opfriskning. I den kommende uge (uge 14) skal børnene på besøg i deres nye klasse, 
Jotunheim. Det bliver tirsdag den 5.4 og torsdag den 7.4. Deres nye klasselærer er 
Maja Fogt. Jeg får nemlig besøg af de nye Majbørn med forældre. 
Udeskole er onsdag den 6.4. Husk derfor varmt tøj, rygsæk, madpakke og vanddunk, 
som I plejer.   
 
Vi har selvfølgelig arbejdet videre med vores rutiner og med dansk- og 
matematikarbejdet ud fra vores grundmaterialer. Vi har fortsat med læsningen, hvor 
jeg også godt kan mærke, at nogle af jer har øvet læsning rigtig meget hjemme og gør 
heldigvis stadigvæk. Så nu læser en del af børnene både småord og små hæfter. 
FLOT. Jeg skal nu aflevere bøgerne til biblioteket. Jeg håber, I selv herefter finder 
passende bøger og holder træningen ved lige hjemme. 
 
Vi er nu en måned inde i foråret og vejret har i marts vist sig fra en meget lun side. I 
har forhåbentlig alle haft mulighed for at nyde lidt ”udeliv” i denne periode. Vi har i 
hvert fald nydt at være ude i dagligdagen på skolen.  
 
I morgen afslutter vi vores emnearbejde med et påskeløb for alle. 
Mon ikke, der skulle være et lille påskeæg et sted fra påskeharen 
Jeg ønsker jer alle en rigtig god påske.        
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