Forældrebrev 2
23. juni
Maj-børn 2021-22
Tandslet Friskole
Kære alle!
Så nærmer vi os forhåbentligt en dejlig sommertid. En forsmag på sommer har vi jo
fået i forrige uge.
Det betyder også, at vi alle nu snart kan holde en velfortjent
sommerferie. Jeg vil gerne sige tak for opstarten sammen med jeres dejlige børn og
jer. Det er gået rigtig godt med at få samspillet og hverdagen i klassen til at fungere
fint på trods af restriktioner.
Vi starter jo ikke op efter ferien på en ny skolehverdag, men fortsætter i de kendte
rammer og de kendte rutiner og endda med den samme voksne.
Vi går bare alle i
0.klasse. Yeahhh.
Jeres børn har fået det nye skema med hjem i postmappen, så I kan se, hvornår der
f.eks. er idræt næste skoleår. På skemaet nævnes udeskole (med hele indskolingen),
men det er jeres børn først med i senere, når vi er klar til det. Motorik foregår
udendørs i skoven med 1.klasse. Sammen med skema og dette forældrebrev er der
også en kuvert med buskort i børnenes taske.
På forældremødet aftalte I, at ved fødselsdage er gavebeløbet max. 30kr. I fik valgt
K.-forældre på samme møde, som skal organisere lege-spisegrupper efter
sommerferien. Det blev Lotte (Casper), Henriette ( Freya) og Tina (Villads).
Hvis I ikke har set det på facebook, så synes jeg, I lige skal kigge på de flotte bier, de
har lavet.
Jeg vil ønske jer alle en super god ferie og vi ses friske igen mandag den 09.08.21 fra
kl.9.00 til kl. 13.00. I er velkomne til morgensamlingen, og evt. et besøg i klassen i
første time. Men jeg markerer ikke dagen, som en første skoledag på Tandslet
Friskole, for jeres børn er jo allerede nu almindelige og ”trænede” skoleelever på
vores skole.
Vær lige opmærksomme på, at vi slutter skoledagen på fredag den 25.06 kl. 12.30,
men Fristedet har selvfølgelig åbent.
God ferie.
Kærlig Hilsen
Gitte

