Veckobrev årskurs 2, vecka 50
Hej allihopa!
Den gångna veckan har genomförts med bra koncentration i full fart. Besöket på Tekniska
museet uppskattades av eleverna, som fick uppleva en liten inblick i hur vår hjärna och dess
sinnen fungerar.
Den kommande veckan (v.50) kommer vi genomföra ”Elevens val” varje dag mellan 12.15 –
14.15. Eleverna har fått välja på ämnena Svenska, Matematik och Engelska. Tanken är att
eleverna ska fördjupa sig ytterligare i det specifika ämnet.
OBS!!! Tisdagens Idrott är flyttad till TORSDAG 8.15 – 9-15 i Friskis och Svettis i Farsta.
Antingen kommer ert barn till skolan senast kl. 7.45 och går med Jenny. Eller utanför
ingången till Friskis och Svettis kl. 8.00.
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”. Vi kommer även att ge eleverna
tillgång till att få julpyssla efter ”Elevens val”.
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 (föräldrar går tillsammans med sitt barn) i ett
gemensamt sjungande fackeltåg från fotbollsplanen till Klyftan. Väl framme dansar vi ringdans
tillsammans och lyssnar på skönsång från våra fantastiska Hästensbarn från Fk till åk 5. Inbjudan till
fackeltåget och mer specifik information kommer nästa vecka. 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.50

Åk 2 Skola

Måndag Vanlig skoldag + Elevens val

Åk 2 Fritids

Kom ihåg

Trygghetsövningar

kl.12.15-14.15
Tisdag

Skoldag från 8.15 + Elevens val
kl.12.15-14.15

Onsdag Vanlig skoldag + Elevens val

kl.12.15-14-15
Torsdag IDROTT!!! Samling 7.45 ute

Elevens val 12.15-14.15
INGEN SKOGENDAG!!
Fredag

Studieverkstad kl.8.00 -9.00
Vanlig skoldag + Elevens val
kl.12.15-14.15

Lugn och ro på
Hemvist med
Julpyssel.

Ingen Idrott!!!!!!

Sångövning inför
fackeltåget.

Tag med skriv och läsläxan som
läses upp på skolan.

Lugn och ro på
Hemvist med
Julpyssel.

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

Fredagsmys

En trevlig 2:a advent önskar vi er alla !
Mvh. Maria, Olivia och Tobe

