Vecka 4
Sportlov: Det börjar redan dra ihop sig till nästa lov och förberedelserna är i full gång. Vi bifogar
anmälan till sportlovet i detta brev. OBS! Sista anmälningsdag är 2 feb.
Fritids/fritidskurser: På tisdag drar vi igång med nya kurser för de som har valt att vara med. De tisdagskurser som erbjuds
den här perioden är makramé med Birgitta och dekorationsblommor av ståltråd med Nathalie. Hör gärna med ditt barn om
hen har gjort ett val, i så fall är det viktigt att hen stannar till kl.16 så en hinner klart med sina alster.
På onsdagar de kommande veckorna fram till f-cafét kommer barnen få gå bakkurs. Godsaker kombinerat med matematik,
perfekt!  Bra om de barn som vill vara med och baka stannar till kl.16 även på onsdagar.
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: skridskosäsongen är 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: första läxförhöret är gjort. På måndag behöver läxböckerna komma till skolan så att ny läxa kan limmas in och
Johanna kan kolla igenom det eleverna gjort under veckan.
Simning: Nu på fredag åker vi och simmar 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.
Vinteridrottsdag: som några av er har sett i övriga klassers veckobrev så är det vinteridrottsdag den 7/2, detta gäller
inte för åk 3. Vi har 3 vinteridrottsdagar när vi är i Bjursås så vi kommer ha vanliga lektioner den 7/2.
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 ingång A

Tisdag

Fritids i Deje – Kursstart
Makramé och Blommor
Fritids i Deje- Bakkurs
Åter på skolan ca 14.15
Hemvist (Deje)

Skridskor, hjälm, vantar, mössa utan
tofs (varm dryck, frukt)
LÄXA HEM
Kurserna slutar KL.16

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

Simning
Tillbaks ca 16.00 i ingång C

Kursen slutar KL. 16
Idrottskläder, inomhusskor,
vattenflaska, handduk
Badkläder, handduk
LÄXFÖRHÖR

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

