Årets sista veckobrev.
Hej alla familjer!
Vi har haft elevens val den här veckan. Eleverna har fördjupat sig inom svenska, matematik och engelska. Klassens ägg har också kläckts och ut
kom en drake som vi döpte till ”Gulleplutt”. Som jag skrev i ett tidigare mail så kommer vi att arbeta med namn på skolan. Jag är nyfiken på vad
elevernas namn betyder och hur det kommer sig att de fick just det namnet.
Jag vill även passa på att tacka för det här terminen. Det har varit riktigt kul att få lära känna er barn och att få jobba med dem här på skolan.
Jag ser fram emot nästa termin och nästa steg i årskurs ett!
Klassens dag: Nu på torsdag så kommer vi att ha klassens dag här på skolan. Det innebär att vi inte åker till skogen utan istället håller till i
klassrummet. Det blir pyssel, städ och lite annat fix. Så ni behöver inte packa kåsa, spork eller vattenflaska.
Lovet: Under jullovet så är det följande tider som gäller. Vi har samling varje dag klockan 9.00. Annars är det vanliga öppettider 6.30-17.30
Alla är i längan men vi kommer inte ha alla avdelningar öppna. Barnen kan självklart hänga på sina platser ändå så slipper de ha kläder överallt.
Det kommer göras utflykter så hör med personal på plats när ni lämnar vart barnen kommer vara på eftermiddagen. Som vanligt så är vi
tillbaks på skolan 16.00 om vi åker iväg på utflykt. Ta med kåsa, spork och vattenflaska om ni är här på lovet!
Läsläxa: Nästa läxa blir terminens sista. Alltså att läsa sidorna 30 och 31. 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 (21/12). Vi kommer som sagt att jobba med arbetsboken här på skolan.
Kläder: 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. Vi kommer även att städa ur hallen lite nu innan lovet.
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. Vi bifogar mer information med det här mailet.
Kalendarium:
21/12: Terminsavslutning.
9/1: Vårterminen startar.
23/2: Studiedag. Skolan stängd.

Skola

Fritids

Kom ihåg

Måndag

Skolan slutar 14.15.

Tisdag

Ingen idrott på Friskis & Svettis.
Lekar på fotbollsplanen.
Skolan slutar 13.30.
Skolan slutar 13.15.

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

Ingen idrott på Friskis & Svettis. Lekar på
fotbollsplanen.

Onsdag
Torsdag
Fredag

Skolan börjar kl. 9.00.
Ingen natur. Vi äter på skolan.
JULLOV

Johan, Tommie , Rebecka och Ove
Klassens nummer: 072-393 91 91

1315 Fritidsrast.
13.45-15.30 Hemvist.
Klassens dag.

Fackeltåg 15.30.

JULLOV

JULLOV

Klassens dag.

www.hastens2010or.bloggplatsen.se

