Vecka 51
Sista veckan: Vanliga lektioner måndag-onsdag. På torsdag är det sovmorgon till 9.00. På
skolavslutningsdagen är det jätteviktigt att man tar med ryggsäck och läxböcker hit.
Fackeltåg: På onsdag är det dags för vår nya tradition, fackeltåg. Det är samling på skolan 15.30. Vi går gemensamt
ner till Klyftan-parken 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. Separat inbjudan kommer.
Natur: sista naturdagen på ett tag. Åter på skolan 15.30. Kom ihåg kläder efter väder och att packa ryggsäcken med
allt som behövs. Efter jul är det dags för skridskor så kolla över att skridskorna passar och att de är slipade.
Studiedag 23/2-18 är det studiedag och vi pedagoger ska få fortbilda oss. Skola och fritids är därför stängt.

Hjälmar: Nu när det är vinter är det bra att ha en egen hjälm med sig i skolan när barnen vill vara på isen på
fotbollsplanen eller åka stjärtlapp i backen.
Läxa: den här veckan får ni 1 dag mindre på er att göra läxan. Det är jätteviktigt att alla läxböcker och läsböcker
kommer med till skolan på TORSDAG!!!!
Datum:
20/12
21/12
8/1
23/2-18

Fackeltåg, samling på skolan 15.30
Sista dagen på HT-17, sovmorgon till 9.00, skoldagen slut 13.30
Studiedag, begränsat öppethållande
Studiedag, skola och fritids är STÄNGT
Skola

Måndag Natur

Tisdag
Onsdag
Torsdag

Skoldagen slutar 14.00
Skoldagen slutar 14.15
Sovmorgon till 9.00
SKOLAVSLUTNING

Fredag

LOVFRITIDS, samling 9.00

Fritids

Kom ihåg

Skogen, tillbaka på skolan
ca 15.30, sedan hemvist
(Längan)
Fritids i Deje
Fackeltåg 15.30
Åter på skolan ca 14.40
Hemvist (Deje)

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

FACKELTÅG 15.30

LÄXAN hit Kom ihåg
ryggsäck!

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

