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Kære forældre!
Vi har nu afsluttet læseforløbet og børnene er blevet en del bedre til at lydstave sig
frem til små lydrette ord. De børn, der har været motiveret for det og klar til det, har
på skift haft en lille læsebog med hjemme.
De har også læst for hinanden i klassen. Læsning kræver megen træning og det er
godt, at få læst historier højt. Derfor må I meget gerne ”træne” denne del, når I har
lyst og tid  Vi fortsætter selvfølgelig i klassen med læsearbejdet, selvom
læseprojektet er slut.
Den hemmelige kuffert er en stor succes. Vi har set mange hemmelige ting som f.eks.
nytårs briller, neglelak, heste bom, lavasten, fnugruller m.m.. Børnene får brugt deres
beskrivelsesevner og øver rigtig mange begreber. Men det vigtigste er næsten, at de
synes, det er rigtig spændende og sjovt.
Efter vinterferien arbejder vi med synke- / flyde i forbindelse med den hemmelige
kuffert. Vi laver så kontrolforsøg i en vaskebalje. Jeg håber I fortsat bakker op og
hjælper jeres børn med at finde flyde- og synketing til kufferten.
Vores udflugt til biblioteket gik rigtig fint. De opførte sig flot. De har nu alle lånt 2
bøger hver. HUSK aflevering af biblioteksbøgerne senest fredag den 09.02.18 i
klassen. Især turen til skøjtebanen var en stor succes. Dejligt at se de store hjælpe de
mindre børn på så god en måde.
Børnene har fint styr på det at gå i skole og hverdagens arbejde går de meget
koncentreret ind i. Ros til dem alle. Derfor er de også efter vinterferien klar til at øve
sig i selv at gå til morgensamling. Ellers arbejder vi videre i vores dansk- og
matematikbøger. O. klasse er nu med i emnetimerne. Vi har arbejdet med vinter,
samarbejde med de større børn og skal som det næste i gang med emnet: Job.
I torsdags havde vi motorik i samarbejde med Susanne Matzen, hvor eleverne fik
fodbad og fodmassage. Det nød de.
Da legepladsen er / bliver meget våd, bedes I give dem ekstra skiftetøj med. Især
sokker, handsker og bukser.
I må gerne sammen med børnene se penalhuset igennem. Ind imellem kan det trænge
til at blive ”opfrisket”.  Om kort tid står vinterferien for døren og jeg vil allerede
her ønske jer en god ferie, hvis I er så heldige. 
Kærlig hilsen
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