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Kære forældre,
Det er med stor glæde jeg igen kan byde jer og jeres dejlige børn

VELKOMMEN til et nyt skoleår på AHI-Skolen!
Jeg håber, at I alle har haft en god sommerferie, en velsignet ramadan og Eid-ul-Fitr.

Skolens lærere

og jeg selv ser frem til at give jeres børn et spændende og lærerigt

skoleår. For at jeres børn får udbytte af undervisningen, er det nødvendigt, at I forældre
samarbejder med skolen. Det kan I gøre ved hver dag at tale med jeres barn/børn om,
det der sker i skolen og ved at sørge for, at jeres barn/børn:
 møder i skolen til tiden hver dag,
 ikke holder fri på skoledage,
 altid får lavet lektier til tiden,
 har de rigtige bøger og redskaber med hver dag,
 sover tidligt og spiser sundt,
 opfører sig høfligt og hensynsfuldt overfor andre børn og de voksne.
Det er også vigtigt, at I kommer til alle

På bagsiden

inviterer jer til.

forældremøder og samtaler,

som skolen

af dette brev kan I se tiderne for årets første

forældremøder.

Frugtordningen, som vi indførte sidste år, fortsætter, så alle børn stadig får tilbudt frisk
frugt hver dag.

Sunde børn

lærer mere, er gladere og kommer ikke så ofte i konflikt. Derfor skal slik,

sodavand, chips, kager og den slags usunde sager

ikke med i skolen.

Jeg vil bede

alle forældre respektere dette.

Mobiltelefoner

bliver samlet sammen hver morgen og opbevaret på kontoret, indtil

klassen har fri. I kan derfor ikke komme i kontakt med jeres barn/børn i løbet af
skoledagen.

Når jeres barn/børn har fri,

skal de hentes eller selv gå hjem. Skolens lokaler og

legepladser er forbeholdt børnene i SFO efter skoletid.
Jeg ønsker jer og jeres børn et godt skoleår.
Mange hilsner
Erhan Yildiz
Skoleleder
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FORÆLDREMØDER I AUGUST 2016:
0. klasse:

tirsdag den 23. august kl. 17.00

1. klasse:

onsdag den 24. august kl. 14.00

2. klasse:

tirsdag den 16. august kl. 15.00

3. klasse:

torsdag den 18. august kl. 15.00

4. klasse:
5. klasse:

torsdag den 25. august kl. 14.30

6. klasse:

mandag den 22. august kl. 16.00

7. klasse:

mandag den 15. august kl. 14.00

8. klasse:

mandag den 22. august kl. 14.00

9. klasse:

mandag den 15. august kl. 15.30
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