Startaften 2017
• 3. + 4. klasse og forældre: velkommen igen.
• 3. og 4. klasse skal samarbejde i nogle af dansktimerne, så vi
skal være en del sammen i år.
• Kører samlet i klasserne : 2 lektioner pr uge: grammatik og
diktatarbejde, her er Kirsten med som støtte, så vi faktisk
kan lave 3 hold i de to timer. Desuden hver for sig: 1 lektion
klassens time, som vi kan bruge efter behov og lyst. De
resterende 3 lektioner er vi hver for sig; vi har fået nyt
bogsystem – Fandango -, som vil blive vores fundament i
disse timer, mere om dette til forældremødet.
• Morgenlæsning hver morgen i 20 min. Helt ro på klassen.: vi
har lånt bogkasser på biblioteket. MÅ ikke komme med
hjem.
• Klasselærerdage onsdag og torsdag kl 8-12.50 - OBS ALM
skoledag fredag.
• Lejr: uge 38. d. 20 – 22 sept. Givskud, bo på hostel, program
kommer senere.
• FORÆLDRERÅD: 3. klasse: Emma samt Benjamin. 4. klasse:
Frederik samt Frida. Opgaver: inddragelse af nye forældre,
klassearrangementer m.v.
• POLITIK ANG. FØDSELSDAGE: enten alle piger eller alle
drenge eller hele klassen. Ikke plukke ud.

HUSK:
• O B S O B S: Forældremøde flyttet til tirs. d. 5/9 kl. 16.30
• Sangbog – købes hos Lisbeth: kr. 150 – skal være klar i løbet
af denne uge.
• Cykel og hjelm
• Lektiebog med datoer
• Ringbind med faneblade
• Aftale for 3. klasse: 200 kr. til klassekasse betales enten i
aften eller sendes med børnene.
• Aftale for 4.klasse: Peter kontakter de forældre, der ikke
var tilstede til startmødet.
• Sygemelding skal foretages til kontoret.
• Aktivitetskalender ses på fritime.dk – forældre.
• Vedr. 3. klasse: Der kommer hjembesøg henad i efteråret,
det er en tradition, når man får en ny klasse. I FÅR BESKED I
G O D TID!
• Udeskole: børnene bedes medbringe tøj passende til vejret.
• klasselæreren kontaktes som udgangspunkt ved at ringe,
ikke smse.

