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Børnehaveklassen 2017-18
Tandslet Friskole
Kære forældre!
Så er det snart jul. Tak for et godt første halvår. Tak for en rigtig god hyggemiddag sammen med
jer. Fint initiativ og flot aften i gymnastiksalen. Tak til de tre forældre.
I tirsdags gik jeres børn Santa Lucia. Det var en flot og rørende oplevelse.
Torsdag havde vi en fin udflugt til Sønderborg. De nød både cafebesøg og slotsbesøget. De var
nogle rigtig gode børn at have med i byen.
Efter nytår får børnene igen nye pladser.
Hele skolen starter efter ferien med et læseprojekt i uge 2. Jeres børn er ikke på blandede læsehold,
men vi har vores eget lille læseprojekt. Vi ”læser” hver dag. Vi vil arbejde med at:
•
•
•
•
•
•

Læse i ”big books” sammen
Lytte til historier og genfortælle
Fortælle / skrive ud fra billeder
Forsøge at blive helt sikre i at genkende og skrive bogstaver /småord
Tælle ord og bogstaver mm.
En tur på biblioteket i Sønderborg med 1.klasse.

Børnene møder i uge 2 en ny aktivitet i arbejdet med opmærksomheden på det sproglige. De vil få
en hemmelig kuffert med hjem på skift. I den hemmelige kuffert skal de gemme 1 ting. Denne
genstand/ting skal de så beskrive for klassen med mange ord/begreber og hvilket
begyndelsesbogstav har den ting…. Jeg introducerer kufferten for børnene. Den, der gætter min
ting, bliver så den første, der får den med hjem. Derefter vil det selvfølgelig gå på skift. Jeg håber,
at I hjemme vil øve, når jeres barn har kufferten med hjem, så vi får nogle gode beskrivelser, som
resten af klassen kan gætte ud fra.
Juleafslutning
Tidsplan for juleafslutning 2017
8.15
Morgensamling – Her orienteres om familiegrupper i kirken.
8.35
Hygge i klasserne
9.30
Pause
9.45
Opstilling i skolegården i familiegrupper
10.00
I kirken
10.40
Oprydning i klasserne og spisepause
11.00
Frikvarter
11.25
Afslutning i morgensamlingen
11.45
Nu er det jul igen...
12.00
Glædelig jul og godt nytår ønskes i klassen.
Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Kærlig julehilsen

Gitte

