Vecka 48
Skogen: Vi fortsätter att vara i skogen fram till jul. Efter det blir det några veckor med skridskor
så det kan vara bra att kika över skridskorna under julledigheten. Om man vill kan man ha med
sig varm dryck till skogen. Kom ihåg sittunderlag, det är väldigt kallt att sitta på marken nu.
Läxa: ny läxa hem med både läsning och tillhörande frågor. Vill eleverna jobba med sina ”magiska dörren” texter
hemma så går det bra.
Fackeltåg: Onsdagen den 20/12 är det fackeltåg. Det är samling på skolan 15.30 för de som kan gå med i tåget. Vi vill
ju såklart att det är ni vuxna som håller i facklorna  Om man inte hinner komma till skolan så kan man möta upp
tåget i klyftan. Mer detaljerad info om dagen kommer.
Onsdagskurs: På onsdagar fram till julledigheten kommer vi att ha kulturträning och då tränar vi på sångerna till
fackeltåget.
Novelldagen: den 8 december är det Novelldagen. Då är det lite extra festligt här på skolan. Årets novellbok kommer
släppas och i den finns det en samling fantastiska dikter som eleverna jobbar med just nu. Man får gärna klä upp sig
lite denna dag och vi kommer äta lite extra gott och ha prisutdelning och mys under hela dagen.
Elevens val: vecka 50 är det elevens val. I år har vi valt att ha teoretiska fördjupningar under hösten och praktiska
fördjupningar under våren. Elevensval lektionerna kommer att vara från lunch till 14.15 varje dag under vecka 50.
Mer info kommer v.49.
Datum:
8/12
v.50
20/12
21/12
8/1

Novelldag
Elevens val
Fackeltåg, samling på skolan 15.30
Sista dagen på HT-17, sovmorgon till 9.00
Studiedag, begränsat öppethållande

Skola
Måndag Natur

Tisdag
Onsdag
Torsdag

Skoldagen slutar 14.00
Skoldagen slutar 14.15
Idrott INNE
Skoldagen slutar 13.30 vid
Farsta IP, sedan dusch och
gemensam promenad tillbaka

Fredag

Studieverkstad

Fritids

Kom ihåg

Skogenfritids, tillbaka på
skolan ca 15.30, sedan
hemvist (Längan)
Fritidskurs - Deje
Kultur - Deje
Åter på skolan ca 14.15
Hemvist (Deje)

RYGGSÄCK, kåsa, spork, vattenflaska,
frukt, sittunderlag, ev.varm dryck

Deje

LÄXAN hit och hem

Idrottskläder, inneskor, handduk,
vattenflaska

Kom ihåg att titta in på vår blogg www.hastens2008or.bloggplatsen.se
/Johanna, Jenny, Nathalie & Henke

