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Så har vi været i gang i over en måned.  

 
Kære alle! 
 
Håber I har nydt pinsen, som har budt på sommervejr samt regn og rusk. 
 
Som I ved, har maj måned i skolen indeholdt mange forskellige oplevelser og tiltag.  
Vi har arbejdet med selvportrætter, rim og remser, tegnet tal på ryggen, lavet 
eventyrplakat med tekst samt leget en hel masse. Vi bruger fortsat meget tid på, at vi 
kan samarbejde, være gode ved hinanden og sikre alles trivsel og det gode 
klassemiljø.  Vi arbejder løbende med de faste rutiner og jeg må sige, at de er ved at 
være rigtig gode til dette. De kommer ind, når de skal. De markerer fint, når de vil 
sige noget osv. Rigtig dejligt for alle. Så jeg tillader mig at konkludere, at de er blevet 
trygge i de nye rammer og det nye fællesskab. 
 
De dage, hvor vi er i skoven, er en kæmpe succes for børnene. Vi arbejder lidt fagligt 
både med naturen og danskting – men for børnene er det helt fantastisk at kunne 
klatre, lege, samarbejde og undersøge kryb og kravl. 😊  
 
Et andet fagområde, som børnene er vilde med, er idræt. At røre sig og komme i 
bruseren er sjovt for dem. De er gode til at få sig gjort klar og få tøj på efterfølgende.  
 
Vi har nu kun 3 uger tilbage inden, vi går på sommerferie. Til jeres orientering 
stopper Johanne på fredag, så børnene inden ferien kan vænne sig til, at der kun er en 
voksen på gruppen. 
  
Torsdag aften den 27.06 er der skolefest. I får nærmere besked senere. 
Fredag den 28.06 er der sidste skoledag. 
 
Jeres børn er fortsat rigtig glade og meget interesserede og er nogle dejlige børn. De 
giver også udtryk for, at de rigtig godt kan lide at gå ”i skole 
 
Kærlig Hilsen       
 
Gitte      

 


