Månedsplan i Ternen
November 2018
Onsdag den 7. november har vi cafe´ i Ternen.
Tirsdag den13. november kåring af efterårets turneringer i hockey, bordfodbold, bordtennis,
fodbold, badminton og flick ball.
Onsdag den 14. november har vi cafe´ i Ternen.
Vi vil lave julepynt og julegaver i Ternen i november måned.
Onsdag den 21. november cafe´ i Ternen
Vi laver julepynt/julegaver i Ternen.
Onsdag den 28. og torsdag den 29. november har vi emnedage på VKF.
Vi hygger os sammen i Ternen efter forhåbentlig veloverstået emnedage, hvor vi har haft travlt med
at lave ting til skolens julemarked.
Onsdag den 29. nov. må 2. og 3. klasse hygge sig med deres ipad fra kl. 13.00-14.00.
Fredag den 30. november har vi skoledag. Skolefritidsordningen har åbent som normalt.
Mandag den 3. december har vi skolefri, da lørdag den 1. december (julemarkedsdag)bliver
regnet for en skoledag. Der er åbent i Ternen for de børn, der har behov for pasning denne dag.
Vi vil gerne have tilmelding senest fredag den 23. november.
Skolen holder juleferie fra torsdag den 20. december. Der er åbent i skolefritidsordningen fredag
den 21. december, men vi vil gerne have tilmelding til denne dag. Vi holder lukket onsdag den
2. januar 2019.
Hilsen Personalet i Ternen
Vores fokus område i Ternen i skoleåret 2018 / 2019 er relationer i de forskellige
børnegrupper. Vi vil gerne, at Ternen skal være et dejligt sted at være.
Vi vil gerne være medbygger på gode venskaber børnene imellem på tværs af køn, klasser og
alder. Vi vil fortsætte med at lave aktiviteter, hvor vi er sammen og har det hyggeligt og sjovt
med hinanden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding til pasning i Ternen mandag den 3. december 2018
(afleveres senest fredag den 23. november)
Barnets navn _________________________________Klasse __________
Mandag kl.___________ til kl. __________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding til pasning i Ternen fredag den 21. december 2018
(afleveres senest fredag den 7. december 2018)
Barnets navn _________________________________Klasse __________
Fredag kl.___________ til kl. ______________

