Vecka 19
Hej!
Tack för alla givande IUP-samtal. Nya mål är satta och vi fortsätter att sträva framåt!
Natur: Den här veckan går vi till skogen som vanligt på onsdagen och äter både lunch och mellanmål där.
Utomhusidrott: Nu är det dags att vara utomhus på idrottslektionerna och vi kommer att hålla till vid skolan. Det
innebär att eleverna inte behöver ha med sig idrottskläder och handduk (då vi inte har tillgång till omklädningsrum),
men däremot bör de ha rörliga/oömma kläder på sig, gympaskor och vattenflaska.
Sommarlovsnärvaro: Den här veckan är den sista att lämna in era barns närvaro på fritids under sommarlovet. I
mailet är en lapp bifogad som ni själva kan skriva ut, fylla i och lämna in till oss. Annars går sms eller muntlig
information också bra.
Klämdagar: Skolan är stängd både den 26/5 (klämdag vid Kristi himmelsfärdsdag) och den 5/6 (klämdag vid
Nationaldagen). Var vänliga och meddela oss snarast om ert barn har behov av omsorg eller inte dessa dagar.
Läxa: Läsläxa (två kapitel). Det är många elever som inte har med sig läxan i tid. Hjälp era barn att komma ihåg att ta
med både läs- och skrivboken tillbaka till skolan på torsdagen.
Vårshow: Elever som ska ha särskilda kläder till showen ska ha med dem tisdagen den 9/5 i påsar märkta med namn.
Det kommer att vara två föreställningar, en kl 15.30–16.30 och en kl 17.00-18.00. Ni kan totalt köpa 4 biljetter/ familj
och de kostar 40 kronor styck. Extrabiljetter har nu även släppts och det finns biljetter kvar, flest till den tidiga
föreställningen. Man köper sina biljetter hos det yngsta barnet som är inskriven på Hästens. Det går bra att swisha
eller betala kontant.
Datum:
26/5
5/6
9/6
v. 29,30,31
10+11/8
16/8
17/8

Klämdag, ingen skola, begränsad öppettid på fritids
Klämdag, ingen skola, begränsad öppettid på fritids
Skolavslutning
Fritids stängt
Skola och fritids stängt
FK skolstart
Skolstart för åk 1-5

Skola
Måndag
Tisdag

Fritids

Kom ihåg

Park, vi går till Forsängen
Kultur till 15.30

Onsdag
Torsdag

Natur
Idrott UTE

Natur, tillbaka senast 16.00
Klassens pyssel

Fredag

Studieverkstad 8.15
Samling 9.00

SHOW

/Angelica, Jenny, Nathalie och Johanna

Särskilda kläder till showen, i påse
märkt med namn
Kåsa, spork, vattenflaska, frukt
Rörliga kläder, gympaskor,
vattenflaska
Läxan hit
Läxan hem
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