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Tandslet Friskole
Kære forældre!
Hjemmebesøgene er nu godt i gang og til de første vil jeg her gerne sige tak for den
hjertelige velkomst, jeg har fået. Børnene glædede sig, ligesom jeg gjorde. Det har
været hyggeligt at se, hvordan børnene bor. Nu ved jeg, hvad de snakker om, når de
fortæller om deres dyr og ting på værelset.
Den 22.11 og 29.11 vil Lilli og Susanne lave en motorisk screening af alle i 0.klasse.
I får selvfølgelig besked, hvis der er noget, som de gerne vil tale med jer om.
Som I jo har læst tidligere, så er der julebindedag fredag den 1.12.2017.
Både forældre og bedsteforældre er meget velkomne.
Vi vil i julemåneden trække en gave hver dag fra den 4.12.2017. Derfor bedes I alle
give børnene en gave med - senest den 1.12. (Højst 30 kr.). Men ingen slik,
chokolade eller lignende. Børnene må gerne have en nissehue med i december
måned. Husk endelig navn i huen.
Reminder: Husk julearrangement i 0.kl. den 5.12.2017
Traditionen tro har vi fået en plads til et besøg sammen med 1.klasse på Sønderborg
Slot. Det er den 14.12.2017. Hvor vi skal høre om Nisser her der og alle vegne mm. I
får nærmere besked om dagen senere.
Ellers fortsætter vi grundarbejdet med bogstaverne, lydene og grundforståelsen af tal
og geometriske figurer. Lige nu har vi afsluttet vokalerne og skal i gang med
konsonanterne. En flok glade elever, der skaber en god stemning og et godt
læringsmiljø.
I uge 49 og 50 er der klassedage. Vi arbejder i de to første moduler med basis og husk
idrætstøj som sædvanlig i disse uger. I de andre timer arbejder vi med 1.-3.klasse.
Nu går vi vinteren i møde, så når temperaturen falder, bedes I give dem godt med
varmt tøj med. (Hat, handsker…). Husk skiftetøj til kasserne. De ser meget tomme ud
ved nogen lige nu.
Hilsen Gitte

