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Så er vi kommet i gang efter en dejlig  
sommerferie.  

 
Det har været dejligt at komme i gang igen og se jeres børn. Jeg glæder mig rigtig 
meget til at være sammen med dem og jer. Starten har været positiv og allerede efter 
første uge var børnene ved at vænne sig til, at det ikke længere var ren ferie :-) Vi 
arbejder stadig lidt med de nødvendige rutiner, trivsel og god social adfærd, når der 
igen er 11 andre at tage hensyn til. De er interesserede i skolehverdagen og kommer 
glade ind i klassen. 
 
Vi er netop derfor igen startet op med at arbejde med faste rutiner og andre aktiviteter 
for at skabe et godt klassemiljø. Vi bruger i den forbindelse blandt andet bogen: ”Zak 
i skole”, som lægger op til gode samtaler og øvelser omkring samvær, nærvær i 
relationer, samtidig med at det styrker sprog og giver forståelse for hinanden og 
hinandens følelser. 
 
Vi taler hver dag om vores oplevelser, vejret, ugedag, måned mm. Vi leger. Vi er 
startet op med matematik med afsæt i grundhæftet: Sigma. Vi arbejder ligeledes 
fortsat med bogstavbogen. Nogle af dagene slutter vi af med logbog. Allerede nu, har 
jeres børn lavet meget flotte forsider til logbogen og øver her også bogstavskrivning 
mm. 
 
I må gerne tage Sigma og logbøgerne med hjem i weekenderne for at se i dem, men 
børnene må ikke arbejde i matematikbogen i weekenderne. Hvis eleverne har behov 
for eller ønsker om ekstra materialer, så får de det hen ad vejen eller I må sige til. 
Grundbogen til dansk (Stav 0) udleveres, når vi har kommet længere i Zakbogen 
 
Simba er vores fortælleløve, som senere kommer med børnene hjem. Der følger en 
”vejledning” med den hjem, når det er så vidt.  Det er spændende at høre om, hvad 
den alt oplever.  
  
Alle børn skal fortsat have idrætstøj samt håndklæde med hver mandag. Torsdag skal 
alle have motorik med 1. klasse, men her skal de ikke bruge skiftetøj. Hvis vejret 
tillader det, så går vi skoven i motoriktimen. Derfor skal de om torsdagen have 
gummistøvler og regntøj med. Onsdag er der kor sammen med 1.-3.kl. 
Fredag er der multimusik og dans sammen med 1.kl.  

 



På vores fyraftensmøde blev der valgt 3 K-forældre. Noah’s mor, Grada. Lucas` mor, 
Henriette. Jakob´s mor, Hanne. Velkommen til dem 😊 
 
Generelt vil jeg gerne have, at der fast ligger lidt skiftetøj i deres kasser i garderoben 
(Strømper, underbukser, bukser). 
 
Ud over den almindelige skoledag, så vil der ske forskellige andre ting i den 
kommende tid, men jeg glæder mig jo især til vores lejrskole til Feldballe Friskole. 
 

 
HUSKEREN  
 
Jeg kan allerede nu oplyse Jer om: 
 
 
Forældremøde: sæt kryds i kalenderen tirsdag den 24.09. kl. 19-21.00  
 
Motionsløbsdag fredag den 11.10.19 – I hører nærmere senere. 
 
Efterårsferie uge 42 
 
Vigtigt: har I noget i undrer jer over eller vil spørge om. Så ring endelig: 61 70 72 42 eller 
kom på skolen. 
 
   
 
Kærlig hilsen 
 
 
     Gitte 
        


