Vecka 5
Sportlov: Det börjar dra ihop sig till nästa lov och förberedelserna är i full gång. OBS! Sista
anmälningsdag är 2 feb.
Fritids/fritidskurser: Nu är vi igång med kurserna för de som har valt att vara med. Viktigt
att de barn som har valt att delta i kurserna stannar till kl.16 så de hinner göra alla
moment.
På onsdagar de kommande veckorna fram till f-cafét kommer barnen få gå bakkurs, vi
håller på fram till kl.16.
Raster: Isen är spolad på fotbollsplanen och många av barnen vill vara ute och spela bandy
eller leka på isen. Vår regel på skolan är att man måste ha hjälm på sig då. Lånehjälmar
finns men i begränsat antal så påminn gärna barnen att ta med egen hjälm till skolan! Kolla
gärna så att barnen får med sig överdragsbyxor till skolan. Det är både kallt och blött nu.
Natur: Vi fortsätter med skridskor. 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: Nästan alla läxböcker lämnades in i måndags. På måndag behöver dom komma hit
igen så att en ny läxa kan limmas in och Johanna kan kolla igenom det eleverna gjort under
veckan. Matteväskorna fortsätter även att cirkulera och vi har snart gått ett varv, då kör vi ett
varv till. Kom ihåg att gärna skriva en kommentar i den medföljande boken.
F-café: den 13/2 är det f-café för hela skolan. Denna gång provar vi att ha det i
vernissageform. Åk 3 kommer dock ha ett litet möte innan vernissagen börjar där vi
informerar om Bjursås. Bjursåsmötet är i vårt klassrum (ingång A) mellan 16.00-16.30
och sedan börjar vernissaget. Under Bjursåsinfon så kommer eleverna att vara ute med
Nathalie. 16.30 när vernissagen börjar så hämtar ni ert/era barn och får gå runt på samtliga
avdelningar. Klasserna ställer ut olika saker de gjort under läsåret. Det kommer finnas lite
olika saker att testa, så som problemlösning, undersök dina sinnen, programmering, spel
och annat smått och gott. Det kommer också att vara en tipspromenad där ni kan hitta
svaren i klassrummen eller ute. Vår bild och slöjdsal kommer även den att hållas öppen så
att man kan kika in där.
Datum:
13/2 F-café (16.30)och Bjursåsinformation (16.00)
23/2 Studiedag, skola och fritids är STÄNGT
v. 9
Sportlov
14-16/3 Bjursås
v. 14 Påsklov
30/4 klämdag=Lovfritids
11/5 klämdag=Lovfritids
8/6
Skolavslutning

Måndag

Skola

Fritids

Kom ihåg

Skolstart 8.15

Skridskor åter 14.45,
sedan Längan ingång A

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

Skoldagen slutar 14.00

LÄXA HEM
Tisdag

Skolstart 8.15

Fritids i Deje- Kurser

Skoldagen slutar 14.00

Makramé och Blommor

Onsdag

Skoldagen slutar 14.15

Fritids i Deje- Bakkurs

Torsdag

Idrott i Farstahallen, skolan Åter på skolan ca 14.15
slutar 13.30 sedan
Hemvist (Deje)
gemensam promenad
tillbaka till skolan.

Fredag

Studieverkstad 8.15 för dem

Kurserna slutar KL.16
Kursen slutar KL. 16
Idrottskläder, inomhusskor,
vattenflaska, handduk

Superfredag

som blivit kallade dit.

Samling 9.00

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

LÄXFÖRHÖR

