Kære Forældre til kommende skolebørn

Det er blevet tid til indskrivning af børn der skal gå i 0. klasse i skoleåret 2018/19
Tirsdag D. 14 november 2017 kl. 17-18
Deltager skolen i et forældremøde i børnehaven for kommende skolebørn.

Torsdag D. 23. november 2017 kl. 17-18
Inviteres forældre der ikke har børn i Veerst-Bække børnehave, men som hører til
Bække Skoles skoledistrikt til møde på Bække skole.
Vi vil gerne vide om I kommer til mødet, enten på mail til KBHK@vejen.dk,
eller send sms/ring til 2967 3662 senest mandag d. 20. november

Følg med i vores dagligdag med trivsel og læring på Facebook.

Punkter vi kommer omkring:







Hvad gør vi i skolen, for at skabe en god og tryg overgang for børnene.
Hvad kan I forældre gøre, for at forberede jeres barn til skolestart.
Hvad er Forårs SFO.
Hvordan er det at gå i forårs SFO, i 0. klasse og morgen/eftermiddags SFO.
Vi vil gerne høre hvad der er vigtigt for jer, i forhold til en god skolestart?
Spørgsmål fra jer.

Indskrivning til 0. kl. foregår i perioden 1.november til 7. januar digitalt på
www.indskrivning.dk
Indskrivning betyder samtidig, dit barn indskrives til Forårs SFO som starter 1. april.
(Det hed tidligere førskoleordningen)
Hvis I ønsker jeres barn skal have udsat skolestart, eller skal gå på en anden skole,
skal dette også foregå digitalt på www.indskrivning.dk
Har I spørgsmål vedrørende indskrivningen, er I meget velkommen til at kontakte os
på skolens kontor, mail kbhk@vejen.dk eller ringe til os på tlf. nr. 7996 5656

I vil blive inviteret til et møde på skolen, umiddelbart før jeres barn skal starte i
Forårs SFO. Her vil vi orientere om dagens forløb i forårs SFO, børnehaveklassen og
skolen. I vil få mulighed for at møde pædagoger, børnehaveklasseleder, SFO og
skoleledelse, og så vil vi vise SFO og skole frem, så I både ser hvor jeres barn skal
være i forårs SFO, i skoletiden og i eftermiddagsSFO. Jeres børn får mulighed for at
være sammen med de voksne de skal være sammen med i Forårs SFO og 0. kl.

På gensyn og venlig hilsen

Maj-Britt Halle
Skoleleder Bække Skole

