Holbæk, d. 1. juli 2020

Kære børn i kommende 0.klasse

Nu nærmer den dag sig, hvor du skal til at gå i 0.klasse.
Du skal begynde torsdag d. 13. august, og din mor eller far (eller dem begge) er velkomne til at
være med.
Vi mødes udenfor ved den indgang, som er ved legepladsen. Hér vil vi tage imod jer.
Så går I med os ind og finder garderoben, vasker hænder og går i klassen. Imens drikker jeres
forældre en kop kaffe eller te et andet sted på skolen.
Når I så har været i klassen et par timer, henter I på skift jeres forældre, som får lov til at komme
ind i klassen og se jeres plads og jeres bøger - og måske tage et billede 😉 Herefter må I gå med
jeres forældre ud/hjem, og så hentes nogle flere forældre ind i klassen.
På den måde bliver vi ikke alt for mange samlet tæt på én gang.
Den første skoledag torsdag d. 13. august skal du være her fra kl. 8.15 til ca. kl. 10.30/11.00.
Fredag d.14. august skal du være her fra kl. 8.10 til kl.12.50. SFO er åben efterfølgende.
Når du starter, får du et skoleskema, og du vil efter vores foreløbige plan have fri kl. 11.55 tirsdag
og torsdag og kl. 12.50 mandag, onsdag og fredag. Om mandagen skal du altid møde i skole kl.
8.55. De andre dage skal du møde 8.10.
Du kan komme i SFO hver dag efter skole.
Vi glæder os meget til at være sammen med dig i den tid du går i 0.klasse.
Til forældrene: Hvis der er noget, I er i tvivl om, kan I maile til kontoret eller mig
(susanna.engmose@hotmail.com).
Efter skolestart skal I altid kontakte mig på ForældreIntra (se skolens hjemmeside).
Vi ses torsdag d. 13. august!
Ha’ det godt så længe!
Venlig hilsen
Betsy og Susanna
0.klasse Andreasskolen

P.S.
Du behøver ikke at tage mad med den første dag.

