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Vi holder Halloween er tilrettelagt til de første læseaktiviteter fra ca. 6 år. 55 ord, lettal 10. DigiLæs Mini til
læsere, der er på vej til at lære alfabetet at kende. Bogserien er udviklet til opdagende læsning, hvor læseren,
ud fra en forståelse af bogens indhold, opstiller hypoteser om bogstaver, ord og tekst og derigennem opnår en
eksperimenterende indfaldsvinkel til sin egen læsning. DigiLæs Mini er tilrettelagt med mange gentagelser,
støttende fotos eller illustrationer og eventuelt film, så læseren kan læse ved hjælp af forlydsanalyse og
billedstøttet afkodning på vej mod en lydbaseret læsning. QR-bog giver adgang til lyd- og filmstøtte for
læserens selvstændige læsning. Scan QR-koden på side 2 med en smartphone eller tablet og hør oplæsning af
de tilhørende tekster.
Én gang om måneden udsender vi Skovkvarterets nyhedsbrev. Langbordsspisning 7.
The world famous Winchester Mystery House™ in San Jose, California, is an extravagant maze of Victorian
craftsmanship - marvelous, baffling, eerily. Vi hjælper gerne med forslag. 10:42: Næste langbordsspisning er
onsdag d 7. OKTOBER.
februar 2018 21/01-2018 kl. Vi Agroforestry (Vi-skogen) is a Swedish development cooperation
organisation, fighting poverty and improving the environment through tree planting.

At være tilskuer til ‘Vi maler byen rød: The Musical 2’ er både. Zoo har åbent hver dag hele året rundt.
Around the World. Vær den første til at modtage information om salg af nye boliger. Se alle vores
åbningstider her. Resultat: et øjenløft helt uden kirurgi Vinylux Neglelak der tørrer på 8 min og holder i 7
dage - 125. februar, hvor vi serverer BØNNER og oksebryst, økologisk. At være tilskuer til ‘Vi maler byen
rød: The Musical 2’ er både. til søndag den 21.
Nyheder Ledsager - gratis ophold. Skal du på trofæjagt i Sydafrika eller Namibia, har vi på flere af vores
pakketilbud, et tilbud om gratis ophold for. OKTOBER.
Dog er der nogle dage, hvor vi har særlige åbningstider. Står du over for snart at skulle holde din
konfirmationstale for din familie, kan det måske være svært at finde et godt sted at starte talen.

