Vecka 3
Fritidskurser: på tisdag ’är det dags att göra sina val inför de kommande kurserna så det är bra om
barnen är här till 15.00 på tisdag så de hinner göra sina val.
FK-2 önskar sig raggsockor: En av kurserna för de yngre barnen är att bygga käppdjur, häst, drake mm. Till detta behöver
de raggsockor. Har ni några ensamma raggsockor eller ett par som kanske inte passar längre så tar vi gärna emot dem och
ger dem ett nytt liv 

Natur: Nu drar skridskosäsongen igång. Vi har vanliga lektioner på morgonen och äter också lunch i skolan, så kåsa
och spork kan lämnas hemma. Efter lunchen går vi till Farsta ishall och åker skridskor och äter mellis. Ta med
skridskor, hjälm, vantar, mössa som får plats under hjälmen och om man vill kan man ta med varm dryck och frukt.
Kom ihåg att packa i en väska som är skön att bära. Vi går av isen 14.00 och äter sedan mellis utanför. Vi kommer
tillbaks till skolan ca 14.50.
Läxa: Ny sorts läxa börjar på måndag. Vi kommer ha fokus på stavning under en period nu. På MÅNDAGAR kommer
vi jobba med olika stavningsregler och eleverna kommer få hem 10 ord i stavningsläxa. De ska träna på att stava
orden samt, det snyggaste de kan, skriva orden i meningar i sina läxböcker. Det kommer vara läxförhör på
FREDAGAR. Läxböckerna behöver dock inte följa med på fredagar, det räcker om de kommer hit på måndagar.
Simning: Nu på fredag och nästa vecka kommer vi att åka och simma i Skogås simhall. Vi åker dit kl 13.00 och är
tillbaka ca 16.00. Ta med badkläder och handduk.
F-café: den 13/2 är det f-café för hela skolan. Denna gång prövar vi att ha det i vernissage-form. Åk 3 kommer dock
ha ett litet möte innan vernissagen börjar där vi informerar om Bjursås. Mer info om tid och hur allt detta ska gå till
kommer.
Datum:
13/2
23/2
v. 9
14-16/3
v. 14
30/4
11/5
8/6

F-café och Bjursåsinformation
Studiedag, skola och fritids är STÄNGT
Sportlov
Bjursås
Påsklov
Lovdag
Lovdag
Skolavslutning
Skola

Fritids

Kom ihåg

Måndag Skolstart 8.15
Skoldagen slutar 14.00

Skridskor åter 14.45, sedan
Längan

Skridskor, hjälm, vantar, mössa utan
tofs (varm dryck, frukt)
LÄXA HEM

Tisdag

Fritids i Deje – val av kurs

Onsdag
Torsdag

Fredag

Skolstart 8.15
Skoldagen slutar 14.00
Skoldagen slutar 14.15
Idrott i Farstahallen, skolan slutar
13.30 sedan gemensam
promenad tillbaka till skolan.
Studieverkstad 8.15 för dem som
blivit kallade dit.

Samling 9.00

Fritids i Deje
Åter på skolan ca 14.15
Hemvist (Deje)
Simning
Tillbaks ca 16.00

Idrottskläder, inomhusskor,
vattenflaska, handduk
Badkläder, handduk
LÄXFÖRHÖR

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

