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Børnehaveklassen 2021-22 
Tandslet Friskole 

Kære forældre! 
 
Vi er nu kommet godt i gang igen efter en dejlig lejrskole. Børnene var bare så gode 
til at være afsted og det gik uden hjemve. 
Normalt er vi i en periode med en del skiftende vejrforhold, men i de sidste mange 
dage har vi alle kunnet nyde både varme sensommerdage og dage med dejlig 
efterårssol. Men nu skifter det åbenbart   
 Jeg oplever fortsat jeres børn som meget engagerede i skoledagligdagen og de 
kommer glade i skole. Det er så vigtigt, at de er trygge i skolerammerne og ved 
hinanden. 
Skolernes motionsdag løber af stablen den 15.10.21. Vi gør som sædvanlig. Det 
betyder, at vi besøger Midtals Friskole og løber i Nørreskoven. I hører nærmere om 
dette senere. 
Simba er vores fortælleløve, som kommer med børnene hjem på skift. Vi trækker 
første gang i dag den 24.09. Der følger en ”vejledning” med den til jer. Det er 
spændende at høre om, hvad den alt oplever i weekenderne hos jer.  
Børnene har i denne uge arbejdet med sammensatte ord i dansk. Børnene havde fine 
ord med i skole som f.eks. Trylle-stav, banan-palme, tand-fe….Efter vi kort havde 
arbejdet med nogle geometriske figurer brugte vi det i samarbejde med 1.kl. til et 
vægbillede med farvelagte figurer. Det var de meget optaget af. I kan se den ude på 
opslagstavlen ved klassen. 
Til jeres information, så er jeg gået ned i arbejdstid og får derfor fri om fredagen fra  
den 08.10 og til 01.05. Dog vil jeg være der om fredagen, når der er særlige 
aktiviteter som motionsløb, julebindedag mm. Jan bliver den faste afløser om 
fredagen. 
Når I har et øjeblik tilovers, så håber jeg, at I vil hjælpe børnene med at få set 
penalhuset igennem. Gør det gerne sammen med børnene.   
Selvom vi har været heldige med vejret på det sidste, så er det nu tid til at se på lidt 
varm påklædning. 
Jeg holder et forældremøde uden børn torsdag den 07.10 fra 19.00 – 20.30 
Jeg vil gerne have en tilbagemelding om, I kommer? I bedes sende mig en mail, om I 
kommer eller ej og hvor mange I kommer inden den 04.10 
 
Kærlig hilsen.  Gitte 

 


