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Børnehaveklassen 2017-18 
Tandslet Friskole 

Kære forældre! 
 
Tak for jeres opbakning til vores lille forestilling på morgensamling med Frøkongen. Det var 
en succes. Børnene var stolte og nød det. Nogle ville endda meget gerne vise mere og spurgte 
om ikke, vi skulle vise noget nyt på næste morgensamling  
Så er vi tæt på lejrskolen og jeg glæder mig til nogle hyggelige dage sammen med jeres børn. 
I den kommende uge og til vi skal på lejrskole er der klassedage. Derfor har børnene først fri 
13.50. Vi arbejder med to basistimer, hvorefter vi laver aktiviteter på tværs i indskolingen. 
 
Det er nu afgjort, hvem der skal have jeres dejlige børn i 1.klasse. De vil får Dorte, Arnout, 
Mathilde og Lilly. Dorte er den gennemgående lærer, som har dem, når de er samlet i 1.klasse. 
Ellers er de delt i to hold sammen med 2. og 3.årgang. I får et skema inden så længe, hvor I 
kan se, hvad de skal lave og hvem de har i de enkelte timer. Jeres elever er delt i følgende to 
hold: 
Malthe, Ingrid, Therese, Naja, Lærke og Skaiste får Mathilde i fællestimerne med 2. og 3. 
klasse. 
Josefina, Hjalte, Mette, Frida, Lino og Signe får Arnout i fællestimerne med 2. og 3. klasse. 
I den kommende tid sker der lidt af hvert: 
Mandag den 04.06.18 er der alternativ idrætsdag. Vi får besøg af Midtals Friskole. 
Onsdag den 06.06.18 besøger jeres børn deres nye klasser 
Tirsdag den 07.06.18 får vi besøg af de kommende nye 0. klasses børn. 
Mandag den 11.06.18 får vi igen besøg af de kommende nye 0. klasses børn 
Onsdag den 20.06.18 er der udflugt til Gråsten slot og skov. I får en særskilt skrivelse 
senere, men jeg har brug for, at nogen af jer allerede nu kan sige, om I kan hente os ved 
toget i Sønderborg. Jeg skal bruge 4 biler. Giv mig gerne besked senest fredag den 8.6 
Torsdag den 28.06.18 er der sommerfest for alle på skolen. Emnet i år er superhelte. Det 
er fra kl. 19-21. Alle medbringer en kage til det store kagebord. Børnene laver nogle 
aktiviteter i klasserne, som forældre og søskende kan prøve. Det kunne være sjovt, hvis 
børnene kom lidt udklædt som små superhelte. 
Fredag den 29.06.18 er det så sidste skoledag. Den slutter kl. 12 og Fristedet har åbent, så 
børnene kan komme derned. 
 
De kærligste hilsner fra Gitte  
 

 


