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Kære forældre
Håber I alle har haft en dejlig jul og kommet godt ind i det nye år.

December blev en tid med en masse julehygge, kalenderpakker og desværre også en del

sygdom, inklusiv hos mig selv. Det ødelagde heldigvis ikke den gode julestemning. Til

gengæld har det betydet, at en del er blevet udskudt til januar. Bl.a. indkaldes til skole/hjem

samtaler og ST3 prøven.

Rigtige venner..
Som jeg skrev i det tidligere nyhedsbrev, har Andreas og jeg fortsat besluttet at holde pause

fra legegrupperne. Vi oplever en klasse som trives og socialt udvikler sig i en positiv retning.

Beklageligvis nåede jeg ikke at give jer spørgearket forinden juleferien pga. sygdom. Jeg

håber derfor, I vil tage jer god tid til at udfylde det. Det giver os en grundig indsigt i, hvordan

vi i fællesskab kan støtte børnene endnu bedre i deres sociale udvikling.

Vi bli’r så kloge...
I dansk i dag fik vi taget ST3 prøven. Prøven er en pædagogisk analyse af børnenes

stavefærdigheder. Prøven giver mig pædagogisk overblik og støtter mig i at tilrettelægge

deres stave- og grammatikundervisning fremadrettet. Til skole/hjem samtalen vil I få en

generel tilbagemelding omkring jeres barns præstation.

I kultur er vi fortsat i gang med “Min Historie”. Vi skal kigge nærmere på deres “5 vigtigste

begivenheder i mit liv” og høre hvorfor netop disse begivenheder er vigtige for dem.

I engelsk skal vi i gang med det næste tema, “Seasons of the year”. Her skal vi bl.a. lege

butik, hvor der skal købes forskelligt overtøj/genstande til årets bestemte årstider.



I Januar skal vi..
Uge 1

- Mandag: Juleferie
- Tirsdag: Tilbage fra juleferie
- Onsdag: ST3 prøve

Uge 2
- Tirsdag: Skole/hjem samtaler
- Onsdag: Skole/hjem samtaler

Uge 3
- Torsdag: Mercy er på kursus

Uge 4
- Tirsdag: Mercy er på kursus


