Børn, der trives kan lære
Voksne, der trives skaber udvikling

Til: børn og forældre

Velkommen tilbage i skole!
Sommerferien er forbi, men det er sommeren heldigvis ikke. Jeg håber,
I alle har kunnet nyde ferien og fået tanket op, så vi kan komme fra
start med fuld gas.
Farvel og goddag
Lige før ferie måtte vi sige farvel til Iben, der havde sagt ja til nye
udfordringer på en større skole i Fredericia.
Heldigvis har vi fået ansat en ny lærer – Betina Gabelgaard (BG). Betina
kommer til at undervise i musik og kristendom i alle klasser og i
matematik i 1. og 2. klasse endelig skal hun også have lidt
musiklegestue i børnehaven. Det betyder, at alle børn kommer til at
lære Betina at kende. Et stort velkommen til Gesten!
Ansættelsen af Betina har betydet ændringer i næsten alle klassers
skemaer, derfor får I en opdateret version med denne hilsen.
Forældremøder
I år holder vi vores forældremøder 21. og 22. august:
21. august kl. 1900 - 2100 – Trin 1 (0. kl., 1. og 2. kl.)
22. august kl. 1900 – 2100 – Trin 2 (3. kl., 4. kl. og 5.-6. kl.)
Begge




dage begynder fælles i gymnastiksalen - hør blandt andet:
Lidt om skoleåret
Lidt om IT/mobil-sikkerhed
Nyt fra vejlederne – inklusion, læsning og matematik

Første skoledag

Tirsdag d. 14. august kl. 745 - 1345
Vi begynder med morgensamling og går i egne klasser til kl. 945.
Derefter er der forskellige aktiviteter på Det Gamle Stadion. Fra kl. 12 00
er 0. klasse tilbage i egen klasse.
Klassearrangementer
Til dette skoleår har vi prioriteret at give lærerne mulighed for at
deltage i to klassearrangementer hver. Det betyder at
klasseforældrerådene, efter aftale med lærerne, kan invitere lærerne
med til et arrangement i hver klasse.
Vi håber det vil give en endnu tættere kontakt mellem jer og os – og
dermed et endnu bedre samarbejde.
Vi glæder os alle til at tage imod jeres børn!

Med venlig hilsen
Janus
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