Veckobrev inför vecka 19
Hej alla familjer! På fredag är det dags för vårshow!
Den sena showen är slutsåld! Det finns fortfarande biljetter kvar till den tidiga föreställningen kl.15.30–kl.16.30. Ni
kan totalt köpa 4 biljetter/ familj och de kostar 40 kronor styck. Man köper sina biljetter hos de yngsta barnet som är
inskriven på Hästens. I år så går det även att Swisha. Om man har Swish så kan man betala på det sättet när man är
här på skolan. Eleverna som har repliker har fått hem sina manus så att de kan öva lite extra. Alla elever kommer
även att få hem låttexter att öva på inför showen. Har ni några frågor så kan ni kontakta Angelica:
angelicaihrestam@friskolanhastens.se
___________________________________
På onsdag så går hela klassen till skogen. Glöm inte kläder efter väder, kåsa, spork, sittunderlag och något att
dricka. Vi är tillbaka från skogen ca 15.30.
___________________________________
Det är inte många dagar kvar den här terminen men vi kommer ändå att stöta på två klämdagar. Vid Kristi
himmelsfärd (26/5) och vid Sveriges nationaldag (5/6). Vi undrar vilka barn i klassen som kommer att vara på fritids
dessa dagar. Ni får gärna maila eller meddela via sms angående närvaron.
___________________________________
Nästa vecka är det dags för utomhusidrott. Det innebär att vi är kvar på skolan. Eleverna behöver inte ha med sig
idrottskläder, men de bör ha rörliga/oömma kläder på sig, gympaskor och vattenflaska.
____________________________________
Snart så kommer även en föräldraenkät att mailas ut. Håll utkik efter ett mail från avsändaren
survey@skoldialogen.se
_________________________________
Det har blivit väldigt populärt att göra eget ”slajm”. Det är många som är stolta och tar med det till skolan för att visa
upp för klasskamraterna. Vi har nu sagt att man får lämna sitt slajm hemma istället. Det gäller såklart även andra
sorters leksaker också.
_________________________________
Vi vill även informera om att det har visat sig att Maximus i klassen har en kraftig kattallergi. För att minimera den
indirekta kontakten med katter så vill vi att ni tänker lite extra på att barnen inte kommer till skolan med
”katthåriga” kläder och att eleverna i kattfamiljer gärna byter till nya strumpor innan de går hemifrån. Tack!

Klassens bloggadress är: http://hastens3or.bloggplatsen.se/
Trevlig helg
// Johan, Maja och Ove
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Kristihimmelsfärd (Skolan stängd)
Sveriges nationaldag
Skolavslutning (15.30 vid Farsta gård)

Skola

Fritids

Kom ihåg

Måndag Kultur 13.00-14.00

Spel

Påminn barnen om att öva hemma
inför showen.

Tisdag

”Burken”

Onsdag

Natur

Aktiviteter vid
Farstanäset.

Torsdag

Utomhusidrott

Gör eget mellis.

Fredag

Studieverkstad
klockan 8.15-9.00

Vårshow

RYGGSÄCK: NÅGOT ATT DRICKA, KÅSA,
SPORK, SITTUNDERLAG OCH KLÄDER
EFTER VÄDER. Tillbaka på skolan ca
15.30
Oömma kläder, gympaskor och
vattenflaska.
Vårshow

