Kære forældre til elever i børnehaveklasserne 2021/2022
Jeres barn er fra august 2021 optaget i en af Tilst Skoles børnehaveklasser, og jeg har den store
fornøjelse at byde jer velkommen til Tilst Skole.
Intet er helt som det plejer pga. corona. Derfor har vi ikke kunnet invitere jer forbi skolen inden
skolestart til Goddag-dag, ligesom børnene heller ikke har været forbi skolen sammen med børnehaven.
Det er vi rigtig kede af, for vi vil så gerne hilse på jer forældre og på jeres børn. Det betyder bare
at vi glæder os endnu mere til at se jer til første skoledag den 9. august, hvor mindst én, og gerne
begge, forældre deltager. Programmet for dagen findes på næste side.
Ta’ gerne en lille blomst med til at sætte i klassen på første skoledag.
Det er muligt at starte i SFO den 2. august fra kl. 11. Vi anbefaler, at dit barn starter op i SFO før
den 9. august, så alt ikke er nyt på første skoledag.
Jeg laver en lille velkomstfilm, hvor jeg fortæller lidt af det, som jeg ellers ville have gjort til
Goddag-dagen. Den bliver lagt på skolens hjemmeside. På hjemmesiden bliver der også lagt andre små videohilsner op, som kan ses med jeres barn, så han/hun kan få lidt billeder på sin kommende skole.
I sommerferien (fra uge 26) har vi opsat et lille QR-løb rundt på skolen, så I har mulighed for at
gå på opdagelse rundt på skolens område sammen med jeres barn. Kig ind af vinduerne, afprøv
legepladsen og scan de opsatte QR-koder. Her gemmer sig små hilsner m.m.
Husk at medbringe en smartphone/tablet med QRscanner og netværksforbindelse.
I oversigten med klassefordeling kan du se dit barns kommende klasse. Vi tager dog forbehold for,
at det kan blive nødvendigt med ændringer for at sikre de bedste og mest harmoniske klasser.
Vi glæder os til, at jeres børn skal starte på Tilst Skole og til at samarbejde med jer forældre. De
bedste ønsker om en god sommer.
I er altid velkommen til at ringe til skolen eller gå på skolens hjemmeside og hente information. I
kan også altid skrive til os.

De bedste hilsner
Lone Jørgensen
Skoleleder

Program for 0. årgang den første skoledag 2021
Vi mødes alle i skolegården, ved flagstangen.
9.00-9.15 		

Velkomst ved Lone

Herefter går børnene i deres klasser og forældrene fordeler sig efter nedenstående plan.
9.20 – 9.50
			
			

0.A Info om Aula og tabulex på hjemkundskab
0.B Sang og bevægelse i hallen
0.C Info, forældrebillede og kaffe i multirummet

9.55 – 10.25
			
			

0.A Sang og bevægelse i hallen
0.B Info, forældrebillede og kaffe i multirummet
0.C Info om Aula og tabulex på hjemkundskab

10.30 – 11.00
			
			

0.A Info, forældrebillede og kaffe i multirummet
0.B Info om Aula og tabulex på hjemkundskab
0.C Sang og bevægelse i hallen

11.10 – 11.40
			

Alle forældre og børn mødes i skolegården.
Forældresang synges for børnene + fællessang

11.40 – 12.00
			

De børn som skal i SFO går tilbage til deres klasser. Her vil
de blive informeret om SFO dagen.

12.00 og frem

SFO

Husk at komme en madpakke i skoletasken.
Der kan forekomme ændringer i programmet. Hvis der er sker ændringer vi i blive informeret lige op
til 1. skoledag.

