Suveræn skolestart
i børnehaveklasse på Kirke Saaby Skole

Kære forældre
Vi glæder os til at tage imod de nye børn i skole og SFO i august 2019. Det er en stor og festlig
begivenhed, som vi gør stads af. Det er også en stund til eftertanke: Nu bliver jeres barn skoleelev og
skal sammen med jer møde mange nye, spændende og måske store udfordringer.
Skoleklar – skoleparat – skolestart
Vi holder informationsmøde om skolestarten for jer forældre torsdag d. 11. oktober kl. 19.00-21.30 i
Spiren. Vi vedlægger en invitation med et program for mødet.
En tryg skolestart
Kirke Saaby Skoles mission er at skabe en åben og tryg skole med muligheder for alle byens børn.
Vi arbejder tæt sammen med de lokale børnehaver om at gøre skolestarten bedst mulig. Læs mere
om det på næste side.
Spiren
Spiren er vores indskolingshus for 0.-2. klasse. Her skaber vi et mobbefrit, inkluderende og fagligt
stærkt miljø. Børnene møder lærere og pædagoger, som vil dem, som er tydelige og glade, og som
arbejder tæt sammen i team. I forældre vil møde lærere og pædagoger, som insisterer på at
inddrage jer, for kun sammen kan vi give jeres barn den bedste skoletid.
Vi glæder os til at være sammen med jeres barn og jer i mange år.
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Med venlig hilsen
Personale og ledelse på Kirke Saaby Skole

Sådan giver vi børnene en
suveræn skolestart i børnehaveklassen
Kirke Saaby Skole har mange traditioner for tæt samarbejde med børnehaverne om at gøre
overgangen til skole så tryg og god for børnene som muligt. Vores fælles vision er, at skolestarten
skal være en positiv oplevelse for alle børn.
Jo mere vi ved om netop jeres barns udvikling, og hvordan børnegruppen fungerer sammen, jo bedre
en skole- og SFO-start kan vi give. Vi besøger børnehaverne og taler med personalet om det enkelte
barns udvikling og sociale samspil med andre børn. Hvis I ikke ønsker, at vi taler med børnehaven om
jeres barn, skal I give besked til skolen.
Her er de vigtige datoer i 2018-2019:
3. december

Sidste frist for skoleindskrivning.
Hvor: http://www.lejre.dk/skolestart2019

15. maj

Idrætslegedag. Arrangement for børnehaver og 0. klasse kl. 10-12.
Skolen sender invitation til børnehaverne.
Hvor: I Spiren og på de grønne arealer.

29. maj

Såby-dagen. SFOs årlige børnedagsfest kl. 14-17. Alle er velkomne.
SFO sætter plakater op i børnehaverne.
Hvor: SFO på Fanøvej og i Spiren.

6. juni

Fælles suveræn start. Arrangement for børn og forældre i kommende 0. klasse
kl. 16.30-19.00. Skolen sender invitation.
Hvor: I Spiren

19. juni

Goddag-dag i 0.kl. og SFO. Skole- og SFO-besøg kl. 12.30-14.30.
Skolen sender invitation til børnehaverne.
Hvor: I Multi og børnehaveklassen.

1. august

SFO-start. Morgenmad kl. 9 for de nye skolebørn og deres forældre.
SFO har åbent kl. 6.15 – 17.00.
Hvor: I Spiren.

*

Skolestart. Kl. 9-11.
Hvor: Vi mødes ved flagstangen bag Spiren.

*

Hverdagen begynder. 0. klasse møder kl. 8.00.
Hvor: Klasselokalet.

* Ferieplanen er pt i høring, så den endelige dato er ikke fastlagt endnu.
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