Kære forældre

December 2019

Først og fremmest, så glæder vi os til at se jer alle sammen til vores
traditionsrige julearrangement
på onsdag d. 11/12 kl 16:30-18:30, hvor søskende og bedsteforældre
også er velkomne. Den første time sidder vi i klasserne og julehygger og
kl 17:30går det løs med julebanko. Husk, at melde tilbage til jeres
kontaktlærere, hvor mange i kommer, så vi kan få købt æbleskiver nok J
De sidste par måneder har vi sagt velkommen til Esben og Roman, som
begge går i vores 2. klasse. Stort velkommen til drengene og deres
forældre.
Vi har sagt pøj-pøj til Emil, som er på forældreorlov indtil 17. februar og
velkommen hjem til Bue, som vikarierer for Emil.
I oktober byttede vi rundt på vores 5. klasse og vores 2. klasse, så de yngste elever nu igen er på
første sal, hvor de har bedre mulighed for at udfolde sig med lego og legerum.
Vi også i de sidste måneder haft travlt med en masse god undervisning: Vores afgangsklasse har i
den sidste tid knoklet med romantikken og industrialiseringen i dansk og historie, og har både
analyseret malerier og tekster og læst om den historiske baggrund. Vores 5-7. klasse er netop ved
at afslutte et tema om klimaforandringerne i
naturfag og engelsk. Vi er blevet klogere på både
fødekæder, fotosyntese og hvad klimaforandringer
kan komme til at betyde for os alle sammen.
I vores 5. klasse har eleverne haft et kunst-projekt
sammen med Kim og holdt en fin fernisering, hvor de
viste deres meget flotte graffitikunst frem for resten
af elever.
Og så er vi ellers alle sammen godt i gang med at se
julekalendere i alle klasser – de yngste elever med
pebernødder til.
Vi vil gerne endnu engang sige jer en stor tak for jeres deltagelse i vores forældreeftermiddag med
Jenny Bohr, I var virkelig gode til at dele jeres erfaringer med hinanden og alle gik hjem lidt klogere
end de kom.
Næste gang Jenny Bohr kommer er den 17. februar, hvor temaet er angst.
Vi går på juleferie fredag d. 20. december og holder lukket mellem jul og nytår. Vi har første skoledag
2. januar 2020.
De bedste julehilsner
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