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Stausø d. 13. januar 2017

Læsedage for bg. til 6. klasse
I næste uge (onsdag, torsdag og fredag) har vi læsedage for bg.-6. klasse. Læsedagene er et
supplement til den daglige dansk- og læseundervisning, hvor vi lægger vægt på at eleverne bl.a. får
mulighed for: at fordybe sig i læsningen, at øge læsehastighed og læsesikkerhed og dele læseoplevelser
med andre 
Eleverne skal medbringe penalhus og madpakke – de almindelige skolebøger kan blive hjemme.
Informationsfolder er i dag udleveret til alle.

Læsemaraton for 4.-6. klasse
Torsdag aften og nat er der traditionen tro læsemaraton for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. De har i dag
fået en seddel udleveret – tjek den!! Husk tilbagemelding senest på mandag.

Projektuge for 7. til 9. klasse
Projektugens overordnede emne er ”Grænser”. Grupperne har valgt et emne, de skal arbejde med.
Fremlæggelser foregår fredag, hvor det er muligt at møde op og kigge/høre med. Plan over
fremlæggelser vil være klar i løbet af torsdag.
I projektugen forventer vi, at alle elever forbereder sig og læser hjemme – for at være klar til næste dags
arbejde. Vi glæder os til ugen.

Computerspil i SFO
I SFO’ens computerrum er der dagligt liv og glade dage. For det meste spiller børnene sjove, acceptable
og måske endda udviklende spil. Nogle børn har berettet om, at der også spilles Counter Strike en gang i
mellem. Det er ikke et spil for børn i SFO alderen. Vi har undersøgt på mulighederne for at blokere
spillet, men det er nærmest umuligt, da der er flere adgange til at spille spillet og der kan findes
lignende spil (Ved nogen af jer, hvordan det kan gøres på en sikker måde, så fortæl endelig).
Derfor gør vi flg.: Fortæller børnene at de ikke må spille dette og lignende spil. SFO medarbejdere fører
ekstra tilsyn med spillerummet i en periode, og vi beder hermed I forældre om at snakke med Jeres børn
om ovenstående.

Forældremøde 5. – 9. klasse
Torsdag d. 9. februar fra 18.30 – 20.30. Vi skal bl.a. høre om lejrskole og de ældste om prøver.
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Vinterferie - børnehavens børn og SFO
Juleferien er knap nok overstået før vi vil bede jer om at krydse af på tavlen, hvis I har brug for pasning i
vinterferien i uge 7. Tak.

Kalender
16. - 20. januar

Læse- og projektuge

17. januar

Opstart af børnehavens førskolegruppe

19. januar

Læsemarathon 4. - 6. klasse

2. - 3. februar

Fagfordybelse

9. februar

Forældremøde 5. – 9. klasse 18.30 – 20.30

11. - 19. februar

Vinterferie

20. - 24. februar

Gymnastik- og sundhedsuge

24. februar

Gymnastikopvisning

6. - 8. marts

Fagfordybelse for 5. - 9. klasse

13. - 17. marts

Fællesuge

25. marts

Træf kl. 8.30 - 12.00
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