Lødderup d. 28/8-2017

Kære forældre i 6 klasse,
Så er vi kommet godt i gang med skoleåret. Mathilde er startet hos os, så vi siger velkommen til hende og
hendes familie.
I dansk arbejder vi med Læs og Forstå kopiark i ”alene timerne”. Vi sætter fokus på de forskellige
læsemetoder og vigtigheden i at forstå det man læser. Vi kører emnet til KBH turen 😊 Derefter går vi i
gang med Fandango bogen.
Om tirsdagen har vi stavetræning hvor vi bruger ” Stav”- bøgerne, og om onsdagen arbejder vi i
kompendiet ” Sætninger”, som handler om tegnsætning, ja egentlig alt hvad man skal vide når man
skriver dansk 😊 En del er selvfølgelig repetition, men vi kommer også ind omkring nogle nye område.
Med hensyn til KBH har vi fået billetterne fra DSB. Vi kører fra Skive med tog d. 18/9 kl. 7:41 og direkte til
KBH hvor vi ankommer kl.12:57. Hjemturen er d. 21/9 kl. 16.54 fra KBH med ankomst Skive kl. 21:27 (1 skift
i Århus)
Lommepenge er blevet sat til max 700, -. På forældremødet d. 5/9 snakker vi budget og andre
informationer ang. Turen. Hvis der er nogle elever, som af den ene eller anden grund ikke kan tage med,
vil vi gerne vide det hurtigst muligt. Ligeså hvis der er ting vedr. jeres barn som er vigtigt at vide, må I
gerne kontakte os.
I engelsk er vi godt i gang i bogen ” Abracadabra” og emnet ”Rules”. Om fredagen arbejder vi i Break
bogen sammen.
Der er stadig elever som mangler at få styr på/indkøbt skoleredskaber, som f.eks. en lektiebog og ting til
penalhuset.
Husk forældremødet i 5. og 6. klasse d. 5/9-2017 kl. 17:30-18:30. Vel mødt!
Jeg vil lige slå et slag for vores hjemmeside www.fritime.dk, hvor I kan se fredagsbreve og andet vigtig
information.
Kærlige ”sommer” hilsner fra
Janette – 21228223.

