Vecka 47.
Hej alla familjer!
Vi har haft en härlig vecka här på skolan! På SO-lektionen så började vi prata om vilka yrken som behövs i samhället. På matematiken så fick
eleverna bekanta sig med olika problemlösningsuppgifter och på ”Seek of the Week” så skrev vi faktatexter om pyramider.
Utflykt: På torsdag (23/11) besöker vi Tekniska Museet! På NO:n så har vi arbetat med våra sinnen och det är det som utställningen handlar
om. Vi lämnar skolan efter samlingen klockan 8.30 och är tillbaka på skolan ca 15.00. Det är egen matsäck som gäller. Så packa med lunch,
frukt samt något att dricka. (Inga nötter, läsk eller godis). Om det är någon förälder som är intresserad av att följa med så får ni gärna höra av
er.
Jullovsnärvaro: Sista anmälningsdag är torsdagen den 8/12. Mejla, sms:a eller meddela muntligt till klassens pedagoger. Vi bifogar blanketten i
mailet.
Läsläxa: Nästa läxa blir att läsa sidorna 22 och 23. Börja gärna med texten i den gula rutan längst upp på sidan. Om texten känns för svår så
läser ni texten för barnet och följer med i texten med fingret. Läs gärna texten ett par gånger tills ni känner er bekväma med texten. Glöm inte
att notera i läsprotokollet hur det gick, det är väldigt intressant att läsa. Boken ska tillbaka till skolan på torsdag (23/11). Vi kommer som sagt
att jobba med arbetsboken här på skolan.
Kläder: Det börjar bli kallt och vintern närmar sig. Se gärna över barnens kläder här på skolan så att vi kan hålla oss varma. Ta gärna även hem
kläder som inte behöver vara kvar här. T.ex. regnkläder och stövlar.
Simning: Nu är det dags för grupp ”Turquoise” att simma. Fredagen den 24/11 så är det alltså Dexter, Ludvig, Chanel, Delina, Eskil, Gabriel,
Farha, Theodor, Olle, Nova, Vilgot, Yasmine och Emma som simmar. Simgruppen lämnar skolan senast klockan 13.00 och är tillbaka igen
klockan 16.00. Glöm inte badkläder och handduk.
Idrott: Eleverna som är här på skolan på morgonen går med Jenny till Friskis & Svettis klockan 7.45. Vill man lämna direkt på Friskis &
Svettis så kommer Henke att vara på plats där vid i entrén på bottenvåningen kl 8.00. Glöm inte idrottskläder, inomhusskor och en fylld
vattenflaska.
IUP-samtal: Det blev inga IUP-samtal igår (16/11) pga sjukdomsfall. Vi testar igen med samma tider torsdagen 30/11, Vi drar igång klockan
13.00 och samtalen är 45 minuter per elev. Jag kommer att prata om svenska och matematik och Ove kommer att prata om den sociala
förmågan.Eleverna kommer att vara med och ni får gärna byta tider med varandra om det skulle krisa.
Torsdagen 30/11
13.00-13.45: Isabella
13.00-13.45: Leia
13.00-13.45: Leo
14.00-14.45:
14.00-14.45: Ludvig
14.00-14.45: Nova
15.00-15.45: Olle
15.00-15.45: Osman
15.00-15.45: Simone
16.00-16.45: Theodor
16.00-16.45: Vilgot
16.00-16.45: Liam
17.00-17.30: Dexter
Kalendarium:
20/12: Fackeltåg. Hela skolan går fackeltåg med sånguppträdande till ”Klyftan”. Kl.15.30 går vi i ett gemensamt sjungande tåg från
fotbollsplanen på gångvägen bort till Klyftan. Väl framme dansar vi ringdans tillsammans och lyssnar på skönsång från våra fantastiska
Hästensbarn från Fk till åk 5. Välkomna!
21/12: Terminsavslutning.

Skola

Fritids

Kom ihåg

Måndag

Skolan slutar 14.15.

Tisdag

Idrott på Friskis och Svettis. Lämna
direkt på Friskis & Svettis klockan
8.00 annars så går vi från skolan
klockan 7.45.
Skolan slutar 13.30.
Skolan slutar 13.15.

14.15 Fritidsrast.
14.45 Hemvist.
13.30 Fritidsrast.
14.00-15.30 Fritidskurs.

Glöm inte idrottskläder, inomhusskor och
en fylld vattenflaska.

Onsdag
Torsdag

Fredag

Utflykt till Tekniska Museet. Vi
lämnar skolan klockan 8.30 och är
tillbaka ca 15.00.
Studieverkstad klockan 8.00-9.00.

Johan, Tommie och Ove

13.15 Fritidsrast.
14.00-15.30 Fritidskurs.
Utflykt till Tekniska Museet.
Tillbaka på skolan ca 15.00. Glöm
inte matsäck!
13.30 Fritidsrast.
14.00 Fredagsfritids.
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Utflykt till Tekniska Museet. Tillbaka på
skolan ca 15.00. Glöm inte matsäck!
Simning för grupp ”Turquoise”. Glöm inte
badkläder och handduk. Åter på skolan
klockan 16.00.

