Indbydelse til forældre til kommende skolebørn

Oktober 2022

Nu er tiden inde for et forældremøde for kommende skolebørn, derfor indbyder vi alle forældre i Valhalla, Hedemarken, Paletten og evt. andre institutioner, som har børn, der efter deres alder skal i børnehaveklasse på Brårup
Skole efter sommerferien år 2023.
Mødet er tirsdag d 22. november 2022
kl. 17.00 – 18.30
På skolens bibliotek, Brårup skole.
Belært af tidligere erfaringer, ligger mødet på så tidligt et tidspunkt, at I som
forældre har god tid til at overveje, hvilket valg I skal træffe, for netop jeres
barn.
Aftenen vil programmæssigt byde på oplæg fra skolen, som vil give deres
bud på forventningerne til, hvad et barn skal kunne, når det starter i børnehaveklasse.
I, forældre er ”barnets første lærer”, og kan hjælpe barnet med at få en
god start i skolen. Der vil derfor komme konkrete forslag til forældrenes opgaver som ”trænere” for barnet. Da forældrenes rolle er det væsentligste
element i dette samarbejde, vil der også blive rig mulighed, for at stille
spørgsmål, og høre jeres mening.
Børnene har sideløbende med skolelivet også et fritidsliv, som mange tilbringer på fritidscenteret. Derfor vil leder Bo Marciniak være til stede fra denne
institution, som vil give sit bud på denne del af barnets hverdag.
Der vil blive serveret vand og frugt i løbet af aftenen.
Vi håber på en udbytterig aften, som er første skridt i samarbejdet omkring
et nyt afsnit af børnenes liv. Vi vil alle gerne medvirke til at give børnene den
bedst mulige overgang fra daginstitutionerne til skolen.
Med venlig hilsen
personalet på
Valhalla, Brårup skole og SFO, Hedemarken og Paletten
…………………………………………………………………………………
Barnets navn……………………………….
Kommer antal………………………………
Kommer ikke………………………………….
Tilmelding senest fredag d 18. november på grupperne.
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