Forældrebrev 1
Maj 2021
Tandslet Friskole

Jubii….endelig er vi startet. 
Endelig viser der sig mange lyspunkter i tiden med Corona, som dog stadig følger os
med de kendte retningslinjer og meget mere. Men vi er heldigvis kommet godt i gang
med opstarten i Yduns Æbler. Endnu engang velkommen til jer alle her på Tandslet
Friskole. Det er dejligt for mig nu at have mødt jeres børn og jeg glæder mig meget
til et år sammen med dem og jer. De har her i den første tid været så glade og er
meget interesserede og er nogle dejlige børn.
Vi er begyndt at arbejde med nogle faste rutiner og andre aktiviteter for at skabe et
godt miljø. Vi skal lære hinanden at kende og blive trygge i et fællesskab, der er mere
styret og struktureret. Hvor der dog også er masser af plads til 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 er også i denne uge startet på en rutine, de
vil møde daglig. En dejlig morgenløbetur op til ”godmorgentræet”.
Vi vænner os hen ad vejen lidt til skolearbejde med små opgaver, laver
tegne/fortællehistorier, rim og remser og meget af tiden foregår ude i legeområderne
med både leg og undervisning. Nogle børn fortæller engageret om deres interesser
som kor, fodbold, andre er optaget af at samle de flotte glasskår, man finder ved
stranden osv.
Vi hører historie hver dag. For nylig hørte vi en historie med drengen Vitello,
hvorefter børnene skulle tegne og male ham. De blev så flotte. I kan se dem alle på
opslagstavlen ved klassen.
Vigtigt: har I noget i undrer jer over eller vil spørge om. Så ring endelig: 61 70 72 42

HUSK at tilmelde jer til forældremødet den 10.06.21

I må have en rigtig god weekend.
KH Gitte

