Veckobrev årskurs 2, vecka 49
Hej allihopa!
Tema: Kroppen. Vi har tillverkat ”papperskroppar” i naturlig storlek med skelett,
blodomlopp, nervsystem och muskler.
Svenska: Vi har skrivit dikter inför ”Novelldagen” 8/12. Då läser vi upp våra dikter för
varandra med ”finlunch” som avslutning. Eleverna får gärna vara lite uppklädda.
Matematik: Vi nöter vidare.
Idrott: På tisdag åker åk 2 till Skogåshallen och spelar badminton. Hemma på fritids ca
14.40.
På fritids: Nu närmar vi oss fackeltåget den 20/12. Istället för fritidskurser förbereder vi oss
genom att träna på de sånger ni ska få uppleva i ”Klyftan”.
Torsdag 7/8: Heldag på Tekniska museet med guidad tur i utställningen om våra sinnen
” Mega mind”. OBS!!! Egen matsäck!!
Glöm inte att anmäla ert behov av omsorg under julveckorna. Se nedan!!!!
Viktiga datum
20/12 kl.15.30 – ca. 17.30 Hela Hästens Fackeltåg med sånguppträdande med
föräldrar, syskon och anhöriga i ”Klyftan”. Kl.15.30 går vi i ett gemensamt sjungande fackeltåg 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! OBS: Sovmorgon till kl.9.00 (för de som vill och kan)
Vanlig skoldag kl. 9.00 - 14.00, men med lite extra pyssel och mys.
8/ 1: Planerinsdag på Hästens. Begränsat öppethållande på fritids.
9/ 1: Terminstart! Samling i klassrummet kl.8.15

Gå in på vår blogg och titta på vad vi gör i skolan och på fritids. Klicka på denna länk:
www.hastens2009or.bloggplatsen.se

V.49

Åk 2 Skola

Åk 2 Fritids

Kom ihåg

Måndag SO-tema: Kropp och Hälsa.

Trygghetsövningar

Tisdag

Lugn och ro på
Hemvist.

Idrottskläder för inomhusbruk,
gympaskor, handduk och
vattenflaska!!!!

Sångövning inför
fackeltåget.

Tag med skriv och läsläxan som
läses upp på skolan.

Tillbaka på skolan igen ca.15.15

Lugn och ro på
Hemvist efter
Tekniska museet.

Egen Matsäck till
lunch!!!!!!!!

Vanlig skoldag!
Studieverkstad kl.8.00 -9.00

Fredagsmys
14.00-16.00

Idrott: Badminton i Skogåshallen.
Hemma på fritids ca 14.40!!

Onsdag Vanlig skoldag!

Läs och skrivläxan lämnas in.
Torsdag Tekniska Museet!!!!

Fredag

En trevlig 1:a advent önskar vi er alla !
Mvh. Maria, Olivia och Tobe

Jullov-17/18
Hej alla föräldrar!

Nu är höstlovet precis över och snart är det jullov.
Vi behöver omgående göra matbeställningar, meddela personal om de beviljas ledigt, lägga
schema och planera aktiviteter, därför är vi oerhört tacksamma för snabba svar.
Arbetar eller studerar ni under perioden (22/12-2017 - 8/1-2018)
och behöver omsorg för ert barn?
Sista anmälningsdag är fredagen den 8/12!
Tack på förhand!! Det går bra att skriva ut denna lapp, fylla i och lämna till rätt avdelning,
maila, sms:a eller muntligen meddela oss ditt barns närvarotid eller ev. ledighet.
Med förhoppningar om en vilosam julhelg!
Mvh, Hästens
Namn:......................................................................Årskurs:...............................
v. 51
Närvaro följande tider:
Ledig – Skriv L
Fredag 22/12

v. 52

Närvaro följande tider:

Ledig – Skriv L

Närvaro följande tider:

Ledig – Skriv L

Närvaro följande tider:

Ledig – Skriv L

Onsdag 27/12
Torsdag 28/12
Fredag 29/12

v. 1
Tisdag 2/1
Onsdag 3/1
Torsdag 4/1
Fredag 5/1

v. 2
Måndag 8/1
Planeringsdag!! Begränsat
öppenhållande på Fritids

