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Kære forældre!
Så er skoleåret ved at være gået. Et kapitel er ved at slutte og i august starter et nyt.
Jeg synes slet ikke, det er længe siden, at jeg modtog jeres forventningsfulde børn.
Jeg har været utrolig glad for at være sammen med dem. De er blevet meget dygtige til
mange ting. De er glade og legende. De kan koncentrere sig, når de skal. De fleste kan
begynde at læse, skrive, arbejde med tal, tegne/ lave kunst – og meget andet.
Jeg vil lige sige en stor tak til Lykke og Anne for et dejligt arrangement ude i Friskoven.
Ikke mindst vil jeg takke jer alle for den flotte Kähler vase og den fine liljebuket.
Vi havde en fantastisk god tur til Gråsten slot og skov. Tak endnu engang til de forældre,
der hentede os på togstationen.
.
Torsdag den 28.06 er der sommerfest for alle på skolen. Emnet i år er Superhelte.
Det er fra kl.19-21. Alle medbringer en kage til det store kagebord. Børnene laver nogle
aktiviteter i klasserne, som forældre og søskende kan prøve. Der kan købes Bad Coins.
Så det er en god ide at have nogle småpenge med, så I kan veksle.
Jeres børn har tegnet/malet forskellige Superhelte. De er bare GODE. De hænger i vores
klasse. Det kunne være sjovt, hvis børnene kom lidt udklædte som små Superhelte.
Fredag den 29.06 er det så sidste skoledag. Dagen starter kl. 9.00, men der er
morgenpasning i Fristedet indtil skolestart. Dagen slutter kl. 13.00 og Fristedet har åbent,
så børnene kan komme derned.
Tusind tak for lån af jeres dejlige børn. Det har været en fornøjelse at være sammen med
dem og ikke mindst tak for det gode samarbejde med jer. Jeg ønsker dem al mulig held og
lykke i deres fortsatte skoleliv.
Næste skoleår skal jeg have motorik og multi-musik sammen med dem. Så helt slipper jeg
dem ikke.
Nu vil jeg her til sidst bare ønske jer alle en rigtig god sommerferie.
De kærligste hilsner fra Gitte

