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Majbørn 2019-20 
Tandslet Friskole 

 
Jubii….så er vi startet.  

 
Vi er nu kommet godt i gang og den første uge er rundet af. Endnu engang 
velkommen til jer alle. Det er dejligt at have mødt jeres børn. Jeg glæder mig meget 
til et år sammen med dem og jer. De har været glade og meget interesserede og er 
nogle dejlige børn. 
 
Vi er startet op med at arbejde med faste rutiner og andre aktiviteter for at skabe et 
godt klassemiljø. Vi skal lære hinanden at kende og blive trygge ved de nye rammer 
og et helt nyt fællesskab i en mere styret og struktureret hverdag. Men hvor der også 
er plads til megen leg 😊 Vi vil komme til at snakke om oplevelser, vejret, ugedag, 
måned mm. Men som sagt kommer den gode trivsel og et godt fællesskab først.  
 
Vi har desuden gået catwalk med de nye skoletasker. Vi har tegnet og malet tigre. 
De hænger i klassen og er blevet super flotte. Vi vænner os lidt til skolearbejde med 
små opgaver, og meget af tiden foregår ude og i gymnastiksalen med sociale lege. 
 
Alle børn skal have idrætstøj samt håndklæde med hver torsdag. Første gang er 
torsdag den 16.05. Hvis vejret tillader det, så går vi skoven om fredagen. Derfor skal 
de om fredagen have gummistøvler og regntøj med og en lille rygsæk til madpakken 
og drikkedunk.  
 
Generelt vil jeg gerne have, at der fast ligger lidt skiftetøj i deres kasser i garderoben 
(Strømper, underbukser, bukser). 
 
På onsdag skal vi lave små græsmænd. I bedes give jeres barn en nylonstrømpe med i 
skole senest onsdag. Da vi skal så pralbønner i uge 21, bedes I ligeledes give jeres 
barn et rødbedeglas med i skole senest torsdag den 16.5 
 
 
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 
        

 


