Ringsted, den 17. september 2019

Til forældre, der har skrevet deres barn til 0. klasser august 2020.
Vi vil gerne invitere jer på besøg i den nuværende 0. klasse.
Dette er en informationsdag kun for forældre!
Dato: Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 12.00-13.00
Formålet med dagen er at give jer et indblik på en dagligdag i 0. klasse på Sct. Joseph Skole.
Foruden undertegnede vil børnehaveklasselederne Anne-Kristine K. Jørgensen og Anette Hansen være til
stede.
Vi håber at se rigtig mange forældre – vi gør opmærksom på, at alle med interesse for den kommende 0.
klasse er inviteret.
Umiddelbart efter informationsdagen, startes processen med indskrivning til den kommende 0. klasse.
Arbejdet forventes færdigt i november.
Såfremt jeres barn skal starte på Sct. Joseph Skole vil barnet kunne få indblik i dagligdagen og møde en
masse kammerater til skolestartssamtaler i foråret samt åbent hus i skolens SFO (skolefritidsordning) den 1.
april 2020.

Vi beder venligst om tilmelding/afbud til mødet
til følgende mailadresse: kontor@sjs-ringsted.dk
S.U. senest fredag den 25. oktober
Sted:
Tidspunkt:

Velkomst ved 0. klasse ved flagstangen,
Sct. Joseph Skole, Dagmarsgade 10, Ringsted
Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 12.00-13.00

Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte vores sekretær Marianne Matthiesen på
tlf. 5761 0359 i tidsrummet 8.00-14.00.

Med venlig hilsen
Sct. Joseph Skole
Skoleleder Thøger Ottosen
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Tilmelding / afbud
S.U. senest 25. oktober 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding til informationsmøde i den kommende 0. klasse
Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 12.00-13.00

Vi er forældre til ________________________________________________________________
(barnets navn)

Vi kommer ______ antal personer

Vi kommer desværre ikke, men vi er fortsat meget interesseret i at stå på ventelisten

Vi ønsker ikke længere at stå på ventelisten

_______________________________

_________________________________

Navn på mor

Navn på far
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