Kære forældre.
Vi glæder os meget til at modtage jer og jeres skønne unger ☺
Der er mulighed for, at benytte sig af KKFOen fra tirsdag d. 1 august - skulle i vælge det, så ser programmet
således ud:
1.-4. august for kommende 0. klasser:
Kl. 8.00-9.30 - Morgenhygge i afdelingen
Kl. 9.30-10.00 - samling og 10'er mad i klasserne
Kl. 10.00-11.25 - legeplads
Kl. 11.30-12.00 - der spises frokost i klasserne
Kl. 12.00-12.50 - højtlæsning/stilletid/tegning i klasserne. Mulighed for at gå på legeplads.
Kl. 12.50-13.00 - fællessamling, hvor børnene får info om eftermiddagen.
(Vi vil sætte stor pris på, at man ikke henter sit barn i dette tidsrum, da det vil være forstyrrende)
Kl. 13.00 - fælles KKFO med resten af huset starter

Tirsdag d. 1 august vil man i tidsrummet fra kl. 8-9.30 få udleveret et navneskilt og sin foreløbige klasse.
Vi skriver foreløbige klasse, da vi jo har sen klassedannelse.
Fast garderobeplads vil man først få tildelt når skolen er startet, så i den første uge vælger man en vilkårlig
plads.

HUSK:
Madpakke og drikkedunk
10’er-mad (Eksempelvis et stykke frugt, lidt grøntsager, en lille mad og lignende)
Tøj der passer til vejret
Skiftetøj - husk navn i tøjet!

Program for første officielle dag på KKFO - Mandag d. 7 august
Da der formentlig stadig er mange der holder ferie i uge 31, vil den første officielle KKFO-dag være
MANDAG d. 7 august.
Program:
Kl. 9 - Modtagelse af børn og forældre. Dem der ikke allerede har fået et navneskilt, vil få det udleveret.
Kl. 9.30 - Velkomst i de forskellige klasser.
Her vil vi byde på et stykke frugt.
Kl. 10.00 - Vi leger en lille leg i klasser.
Kl. 10.30 - Vi spiser medbragte madpakker.
Her vil vi bede forældre som er med, om at gå en lille tur i området eller tage ud og få sig lidt frokost. Vi
opfordrer jer til tidligst at komme tilbage kl. 13.
Kl. 11.30 – 13.00 - Vi går på legepladsen
Kl. 13.00 - 14.00 - Hygge i klasserne

Vi vil opfordre jer til at hente jeres børn, så vidt det er muligt, senest k. 14 denne første dag, da der vil være
mange nye indtryk at bearbejde.
Vi vil gerne give børnene den bedst mulige opstart i KKFO og skole, så overvej at give jeres børn lidt kortere
dage i det hele taget i den første tid.
Vi glæder os så meget til at tage imod jer allesammen!

Med Venlig Hilsen Martin, Mia, Mickel, Sara og Steve.

