Velkommen til Skolen i Sydhavnen og KKFO Teglholmen
Kære børn og forældre
Som I allerede har fået besked om, så har I fået plads i 0. klasse efter sommerferien
– her følger lidt mere info inden den store dag!

Indskrivning i KKFO Teglholmen
Alle børn fra Skolen i Sydhavnen har automatisk plads på
KKFO Teglholmen.
Vi har derfor også indmeldt alle de børn, der starter på skolen til
august, så de har plads i KKFOen pr. 1. august 2018
Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde plads før denne dato!

Go´daw - aften torsdag d. 24. maj kl. 17.30-19.00
- Både børn og forældre er meget velkomne
Kom og mød børnehaveklasseledere og pædagoger, som vil fortælle meget mere om, hvad man kan opleve, når man
går på Skolen i Sydhavnen og KKFO Teglholmen – og mens bh.kl. ledere og pædagoger går ud og laver sjove opgaver
med børnene, så vil ledelsen fortælle mere om skolen, visioner og værdier, KKFOen og meget mere!

Besøgsdage i KKFOen
Onsdag d. 6., torsdag d. 7. og fredag d. 8. juni kl. 14-16
Her holder vi åbent hus for børn og forældre. Pædagogerne fra det
kommende 0.kl. team tager imod i aulaen, og svarer på spørgsmål
mm. Man kan også gå på opdagelse i huset og se, hvordan livet i
KKFOen er på en almindelig hverdag og få en lille snak med børn
og personale.
- Man er også altid velkommen andre dage, men så kan man ikke
forvente, at pædagogerne har tid til at tale, da de er i fuld gang
med aktiviteter med alle de andre børn.

Første skoledag: tirsdag d. 14. august kl. 9-11
Dette er en helt særlig dag for børnene, derfor vælger
mange at tage en fridag med deres børn, og f.eks. gå på
café, tage i tivoli, eller lave noget andet sammen for at
markere første skoledag – men hvis man ikke har denne
mulighed, er KKFOen naturligvis åben hele dagen☺
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