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Månedsbrev fra A klassen

Det første stykke tid
Så er det nye skoleår startet. Det har været en lang og dejlig sommerferie. Vi kan mærke at
drengene lige skal vænne sig til at være i skole igen, men alt i alt har det været en god opstart.
Vi skal også sige tak for et godt forældre møde, dejligt med så stort et fremmøde. Vi vedhæfter
refereret fra mødet.
Vi er i gang med at lave et tværfagligt emne der omhandler superhelte. Vi arbejder med emnet i
Dansk, engelsk og billedkunst. Så tal endelig med jeres drenge om dette.

Ture
Første tur var på Voldens legeplads lige for at finde ud af hvor drengene var socialt. Herefter var vi
på tur i Brøndby skoven, hvor vi fandt ud af at man godt kan lave engelsk i naturen. Vi har også
været på tur til furesøen ved Farum.
Det er dejligt at se, at drengene har fået drikkedunk og turtaske med. Vi går nu ind i september,
som også betyder efterår, så husk at hjælpe jeres drenge med at have tøj med der passer til vejret.

Morgenmad
Vi skal endnu engang huske jer på at gives jeres drenge den bedste start på dagen, dette sker ved
at huske at give dem morgenmad. Der er en meget stor forskel på om de har fået morgenmad
eller ej. Når de får deres morgenmad, er de meget mere klar til dagens strabadser.

Månedsopgaver
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Hver måned vil jeres drenge få en månedsopgave med hjem, som de skal aflevere d. 1. i hver
måned. I må meget gerne tale med jeres drenge om opgaverne og hjælpe dem, ved at forklare
opgaverne.

Oversigt over planlagte ture mm i september
Uge 36:
•

Vi har overnatning fra torsdag til fredag, hvor vi tager på tur torsdag. Nærmere info

kommer hurtigst muligt.
Uge 37:
•

Onsdag tager vi på tur til volden om formiddagen.

•

Frivillige skole/hjem samtaler onsdag fra 13.00 – 15.00.

Uge 38:
•

Onsdag tager vi i Boserup skoven, hvor vi vil have matematik på skemaet.

Uge 39:
•

Mandag er der forældrecafe med fokus på ”Børn med diagnoser” fra kl. 16.30 - 18.30.

•

Onsdag tager vi på byvandring i indre by.

Uge 40:
•

Onsdag tager i til Vestamager Naturcenter.

