Motionsdagen, fredag d. 12. oktober 2018
Traditionen tro holder vi motionsdag på Tvind.
De lærerstuderende har igen arrangeret en spændende dag for os.
Eleverne bliver inddelt på hold - lille team på 4 hold, og store team på 4 hold. Alle hold kommer til
at prøve alle aktiviteter - hver aktivitet varer ca. 20 min. Børnehavebørnene kommer måske ud og
kigger til os i løbet af dagen.
Eleverne skal medbringe en god madpakke, drikkedunk med vand, samt en formiddags- og
eftermiddagsforfriskning. Det er vigtigt, at de har tøj på, der passer til vejret og som man kan
bevæge sig i.
Dagens program ser således ud:
08.00 - 08.25:
God start på dagen i klassen.
08.25 - 09.00:
Transport til Tvind.
09.00 - 09.20:
Åbningsceremoni.
09.20 - 11.00:
Aktiviteter
11.00 - 11.30:
SPISEPAUSE
11.30 - 12.30:
Aktiviteter
12.30 - 13.00:
Afslutning
13.00 - 13.20:
Hjem på Staby Skole igen
13.20 - 14.00:
Hygge i klasserne og feriesang.
ALLE elever har fri kl. 14.00. Der vil være opsyn med de børn, der venter på bus.
Elever fra Stamhold X og Y samt 7. klasse cykler til Tvind. Husk cykel, cykelhjelm og refleksvest.
Forældre er meget velkomne til at kigge forbi på Tvind, og hvis man har mulighed for at køre nogle
elever frem og/eller tilbage, vil dette være en stor hjælp.
Vi får brug for hjælp til kørsel af eleverne fra Stamhold A og C til og fra Tvind. Kan I hjælpe, bedes
I skrive til Lene Ettrup på forældreintra senest torsdag d. 11. oktober. Skriv, hvilken vej I kan køre
og hvor mange, I kan have med.
Det er også i orden, hvis I selv afleverer jeres børn på Tvind kl. 9.00 og/eller henter dem på Tvind
kl. 13.00, blot I sender besked til Lene E om det senest fredag kl. 7.30

