Forældrebrev 6

Kære forældre!

14.10.21
Børnehaveklassen 2021-22
Tandslet Friskole

Vi er godt på vej ind i efteråret med dets normalt skiftende vejrforhold, men hvor har
vi da haft gode perioder flot sensommervejr. Håber også I har nydt dette. 
Tak for sidst til et hyggeligt forældremøde sammen med jer i sidste uge.
Skolernes motionsdag løber af stablen nu fredag den 15.10.2021. Vi kører kl. 8.15 fra
skolen, så børnene skal være på skolen kl. 8.00. Vi er hjemme igen kl. ca. 13.45. Vi
tager traditionen tro til Midtals Friskole og løber i Nørreskoven. Husk at børnene skal
have idrætstøj på, samt have regntøj, lidt varmt tøj, madpakke, vanddunk og godt
humør med i en rygsæk.
Efter efterårsferien laver vi (Dorte og jeg) en kontrolleret tegne- og iagttagelsestest
med børnene. KTI er et redskab, der bruges til at vurdere, hvordan eleverne er
sprogligt parate til at tage del i kommunikationen mellem børnehaveklasselederen og
de andre elever i klassen. Materialet kan ses som en metode til iagttagelse af mødet
mellem skolens instruktionssprog og skolestarternes sprogforståelse. Vi laver testen
igen i foråret, så vi kan se udviklingen.
Vi har haft 3 gode fagtimerdage, hvor alle nød de blandede grupper og de forskellige
temaer hver gruppe mødte. (Legeaktivitet og massage, fordøjelsen samt Virus i
kroppen.)
Børnene får nye pladser efter ferien. Jeg sætter dem sammen.
Hjemmebesøgene ligger i uge 44,45 og 46). Jeg har fordelt jer lidt efter bopæl. I må
gerne bytte tider indbyrdes, men så skal I lige give mig besked på sms eller mail.
Herunder kan I se jeres tider for hjemmebesøgene. Jeg glæder mig meget til at
besøge jer og se børnenes værelser.
I kan sende mig en sms på 61 70 72 42, hvis I bytter.
Kærlig hilsen og ha´ nu en rigtig god efterårsferie.

Gitte

HJEMMEBESØG NOVEMBER 2021
I må gerne bytte tider indbyrdes, men så skal I lige give mig besked i god tid (Med en
sms eller mail)
Tidspunkt
14.15 – 15.00
15.15 – 16.00
16.15 – 17.00
17.15 – 18.00

Torsdag 04.11
Nethe
Freja
Tobias
Lea

Torsdag 11.11
Leonora
Harald
Jeppe
Emil

Mandag 15.11
Esther
Frej
Casper
Frigg

Torsdag 18.11
Mathilde
Christian
Noah
Villads

