
Kære forældre i Alfheim og Gladsheim

Vi har været godt i gang med at cykle på friskolen. Vi oplevede, at eleverne cykler virkede, så tak
for det. Desuden er vi i gang med at afslutte årets arbejde, vi gør det ved at udvælge opgaver til
portefoliemappen. På opslagstavlerne ved klasserne kan I se, hvad børnene skriver om deres ferie.
Vi er nemlig godt i gang med at fylde den ud, med en masse tanker om den kommende sommer-
ferie. I denne uge gør vi desuden klar til årets sidste begivenhed, nemlig sommerfesten. I har fået
indbydelsen og vi håber at se jer alle mand, så vi kan få ønsket hinanden en god sommer. Årets
tema er ”Det vilde Westen”, hvilket I nok vil kunne se på eleverne.
I mandags var der besøgsdag, hvilket betød at alle elever prøvede at gå i den klasse, de skal gå i
efter sommerferien. Det var godt at se de nye klasser, med alle de nye 1. kl., 2. kl. og 3.kl. Vores
ældste elever i 3. kl. var i Midgård, det synes de var spændende, så de er bestemt klar til at starte
på deres nye kapitel. Vi ønsker dem rigtig god fornøjelse, og vil nyde når de kommer forbi i Asgård
og hilser på os.

Vi samler rigtig mange Pallebøger. Vil I tjekke om I har nogle liggende, for 1. kl. mangler dem.

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt og en dejlig lang ferie står for døren. Vi håber, I får
en rigtig god ferien. Den er lang, så vi vil gerne have, at I holder gang i læsning og
hverdagsmatematik. Selvfølgelig skal det ikke bære præg af lektier, men det er altid godt at have
en god bog eller flere med på ferien. Læsning kan jo også forbindes med hyggetid og gode
historier. Matematikken kan sagtens bruges i hverdagen, når der bages eller laves mad, når
lommepenge skal lægges sammen og trækkes fra, så inddrag endelig jeres børn, så de oplever at
matematik også er noget man bruger i ferien. På nettet kender børnene nogle træningssider:
lytogstav.dk
Matematikfessor.dk
De kan også gratis downloade et spil på deres mobil/IPad, der hedder brain+, det er et
hukommelses spil, som også kan være sjovt at spille i sommerferien.
I ønskes en rigtig god sommerferie, vi ses efter i ferien.
Mange hilsener fra Winnie, Arnout og Dorte


