Vecka 49
Novelldagen: Nästa fredag 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. Vanliga tider, 9.00-14.00, gäller.
Idrott: Badminton i Skogås Racketcenter står på schemat denna vecka. Vi kommer vara tillbaks på skolan ca 14.40.
Idrottskläder, inneskor och handduk samt en vattenflaska är det som behövs.
Adventskalender: Idag öppnar vi första luckan i vår snäll-kalender som vi har köpt från Friends. Friends mål med
kalendern är att sprida snällhet så att fler personer känner sig sedda och färre känner sig utanför. Nu utmanar vi er
vuxna att gå in på bloggen varje dag och anta snälluppdragen även ni. Johanna gör sitt bästa för att komma ihåg att
även lägga ut snälluppdrag på helgerna.
Vi kommer även att lyssna på Marvinter som är Sveriges radios adventskalender. Vi kommer dock inte hinna lyssna
ikapp det vi missar under helgerna så hjälp gärna eleverna att lyssna på avsnitten under lördagar och söndagar. De
finns på SR.se och går även lätt att hitta på deras app.
Fackeltåg: Onsdagen den 20/12 är det fackeltåg. Det är samling på skolan 15.30. Vi går gemensamt ner till Klyftanparken under stämningsfull sång.  Nere vid Klyftan-parken blir det mer sång och lite tilltugg. Vill man ha varm, eller
för den delen kall dryck, så medtar man det själv. Om man inte hinner komma till skolan så kan man möta upp tåget i
Klyftan, men meddela oss det innan så att vi vet. Mer detaljerad info om dagen kommer i nästa brev.
Elevens val: Vecka 50 är det elevens val. I år har vi valt att ha teoretiska fördjupningar under hösten och praktiska
fördjupningar under våren. Elevens val-lektionerna kommer att vara från lunch till kl 14.15 varje dag under vecka 50.
Eleverna har nu valt. De kommer fördjupa sig inom kärnämnena matte, svenska och engelska. Vi kommer att vara i
blandade grupper tillsammans med åk 4 och 5. Förmiddagarna kommer se ut precis som vanligt och på
eftermiddagarna kommer vi att vara i våra elevensval grupper i längan eller Deje. Fritids ser ut precis som vanligt. Vi
går inte till skogen och har ingen idrott den veckan.
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, skoldagen slut 13.30
Studiedag, begränsat öppethållande
Skola

Måndag Natur

Tisdag
Onsdag
Torsdag

Skoldagen slutar 14.00
Skoldagen slutar 14.15
Idrott Badminton Skogås

Fredag

Studieverkstad

Fritids

Kom ihåg

Skogenfritids, tillbaka på
skolan ca 15.30, sedan
hemvist (Längan)
Fritidskurs - Deje
Kultur - Deje
Åter på skolan ca 14.40
Hemvist (Deje)
Deje

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

Idrottskläder, inneskor, handduk,
vattenflaska

LÄXAN hit och hem

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

