Tuse, d. 01.10.2019

Hej, skole - farvel, børnehave
Velkommen til Tuse- Udby- Gislinge og Svinninge Skole, Område Katrinedal
Så er det blevet tid til, at dit barn skal starte i skole – en ny og spændende tid. Det er en
stor ting at starte i skole.
Vi glæder os til at byde velkommen til skolestart mandag d. 10.august 2020. I vil modtage
nærmere besked om dagen, når vi nærmer os skolestarten.
Kom med til Åbent Hus
Børn som er født i 2014, skal modtage undervisning fra august 2020. Vi indbyder derfor dig
og dit barn til Åbent Hus.
Denne aften vil du møde de pædagogiske ledere fra de respektive skoler, samt de pædagoger og børnehaveklasseledere som dit barn vil møde i 0.klasse.
Der vil inden skolestart være et arrangement, hvor du og dit barn mødes med klassekammerater og deres forældre. Mere info kommer senere.
På Svinninge- og Gislinge Skole er der før-SFO, som betyder, at eleverne ”flytter” over på
skolen sammen med pædagoger fra børnehaverne inden skolestart.
På Tuse- og Udby Skole er der ikke før-SFO, men til gengæld er der mange besøg mellem
skole og børnehave inden skolestart, så børnene kender skolen og personalet på skolen,
inden de starter i 0.klasse.
Du kan læse meget mere om skolestart på vores hjemmeside www.katrinedalskolen.dk
Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os på skolerne tlf. 72 36 74 30
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Mandag 18.november
2019
Kl. 17.00-18.00
Tuse Byvej 2
4300 Holbæk

Tirsdag 19.november
2019
Kl. 17.00-18.00
Udbyvej 42
4300 Holbæk

Onsdag 20.november
2019
Kl. 17.00-18.00
Skolevej 4
4532 Gislinge

Torsdag 21.november
2019
Kl. 17.00-18.00
Hovedgaden 76F
4520 Svinninge

Med venlig hilsen og på gensyn
Kirsten Staxen og Palle Spånhede
Maj Jansen og Katja Øvre
Vivi Borello og Mette Szkopek
Dorte Kold og Jette Kjær Jørgensen
Ib Krogh

Pædagogiske ledere Tuse Skole
Pædagogiske ledere Gislinge Skole
Pædagogisk ledere Svinninge Skole
Pædagogiske ledere Udby Skole
Områdeleder Katrinedalskolen

Katrinedalskolen · Tuse Byvej 2· 4300 Holbæk · Tlf. 7236 7430
E-mail: katrinedalskolen@holb.dk · Hjemmeside: www.katrinedalskolen.dk

