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Kære alle. 
 
Så nærmer vi os årets første ferieuge. De af jer, der er så heldige at kunne holde den, 
ønskes en rigtig god vinterferie. Coronarestriktionerne er heldigvis fjernet, så der er 
jo åbent for mange ting og muligheder i ferien.   
 
Vi har forsat fine oplevelser med vores hemmelige kuffert. Børnene kommer med 
mange spændende ting gemt i kufferten. Vi har skullet gætte græsstrå, patron, en ske 
og meget andet. Børnene øver sig fint i at beskrive og I er som forældre gode til at 
hjælpe dem på vej med små tegninger, stikord mm. 
 
Efter vinterferien sætter jeg mere fokus på læsning og vi vil på forskellige måder 
”læse” hver dag. De får også i projektet bøger med hjem, som jeg håber, I vil øve 
sammen med dem. Vi vil arbejde med at: 
 
• Læse i ”Big Books” sammen 
• Lytte til historier og genfortælle 
• Fortælle / skrive ud fra billeder 
• Forsøge at blive helt sikre i at genkende og skrive bogstaver /småord 
• Tælle ord og bogstaver mm. 
 
Vi har i mandags været på besøg hos sundhedsplejersken, så de kender lokalet, når de 
skal besøge hende sammen med jer. Jeg har kopieret et materiale, som børnene får 
med hjem i morgen. I bedes udfylde dette sammen med børnene. Der er også et 
nøjagtigt tidspunkt for jeres besøg vedlagt i dette materiale. I skal alle møde ind i 
løbet af uge 8. De af jer, der er coronaramt i familien, kan enten få hentet materialet i 
klassen eller selv printe det ud, som er vedlagt i mailen. 
 
Som I nok ved, kom vi ikke i skoven i dag, men vi hørte i stedet for historien om 
”Lange Peter Madsen” og tegnede og malede ham. De hænger alle fint på 
opslagstavlen. De er så flotte. 
 
Håber I får en dejlig weekend. 
 
Kærlig hilsen 
     Gitte  
   

 


