Veckoinformation för Fyrfemman inför vecka 51 och vecka 2
Här kommer terminens sista veckobrev och vi vill tacka både barn och föräldrar för en
riktigt trevlig och fartfylld termin! Nu är alla värda ett lugnt och stillsamt lov!
På onsdag hoppas vi att vi får träffa er alla på fackeltåget och vinteruppträdandet! Ni ska alla
ha fått en inbjudan av ledningen. Välkomna!
På onsdag innan fackeltåget hinner fyrfemman inte ha sin ordinarie idrott. De kommer ha en
uteaktivitet på idrottslektionen och sedan går alla tillbaka hit för att få ett mellanmål innan
fackeltåget. Ta med varma kläder så alla också klarar eftermiddagen ute!
På klassens dag den 21 december har vi först sovmorgon till kl. 9.00 och sedan ska vi ha en
lugn dag med lite pyssel och mys. Kom ihåg glasburk så vi kan ljuta vårt ljus. Vi slutar kl.
13.30!
Den 9 januari hälsar vi alla välkomna tillbaka och vi börjar skolan i vanlig tid, 8.15 med vanlig
skoldag.
Vi vill redan nu informera om att Hästens kommer att ha stängt den 23/2 – 2018.

Vecka 51

Dag

Klass 4

Klass 5

Måndag

Tisdag

Utklädningsdag och Gosedjursdag

Onsdag

Fackeltåg 15.30
Avslut ca 17.30

Fackeltåg 15.30
Avslut ca 17.30

Torsdag

Klassens dag
Kl. 9 – 13.30

Klassens dag
Kl. 9 – 13.30

Fredag

LOV

LOV

Vecka 2

Dag

Klass 4

Klass 5

Måndag

LOV

Tisdag

Skolstart 8.15

Skolstart 8.15

Onsdag

Idrott i Farsta sim- och idrottshall.
14-15.
Hemma 15.30

Idrott i Farsta sim- och idrottshall.
14-15.
Hemma 15.30

Studieverkstad

Studieverkstad

LOV

Torsdag

Fredag

Kalendarium
20/12 Fackeltåg 15.30 – 17.30
21/12 Sovmorgon till 9.00 och dagen slutar ca.13.30. Julavslutning och klassens dag!
Vt -18
9/1 Terminsstart
v. 9 sportlov
v. 14 påsklov
Trevlig helg!
Fyrans schema: http://oredaschema.se/published/?planning=202&studygroup=201&token=-Vv6Z
Femmans schema: http://oredaschema.se/published/?planning=202&studygroup=199&token=RBW0D
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ciccijonsson@friskolanhastens.se

Lena Signer
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Bloggadress

http://hastensfyrfemma.bloggplatsen.se/

Telefonnummer

0723-939195 0723-939194

Kom ihåg att gå in på vår blogg och följ oss under veckans arbete. Bloggadressen är
http://hastensfyrfemma.bloggplatsen.se/. Gå gärna in och kommentera för vi blir så otroligt glada för
kommentarer.

