Information infor vecka 2.
Hej alla familjer!
Vi hoppas att ni har haft en skön ledighet och är laddade inför den nya terminen!
Läsläxa: Terminens första läxa blir att läsa sidorna 32 till 35. 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. Ni får lite längre tid på er eftersom det är en lite kortare
vecka den här veckan. Boken ska tillbaka till skolan på torsdag (18/1). Vi kommer som sagt att jobba med arbetsboken här på skolan.

Idrott: Imorgon (Tisdag 9/1) så är det idrott som vanligt. Eleverna som är här på skolan på morgonen går med Jenny till Friskis & Svettis
klockan 7.45. Vill man lämna direkt på Friskis & Svettis så kommer Henke att vara på plats där vid i entrén på bottenvåningen kl 8.00. Glöm
inte idrottskläder, inomhusskor och en fylld vattenflaska.
Skridskor: Nu när det är vinter så börjar vi att åka skridskor istället för att gå till skogen. Nu på torsdag så åker vid till Farsta ishall efter den
första rasten. Glöm inte skridskor, hjälm, varma vantar och strumpor, kåsa, spork, vattenflaska, varma kläder och frukt!

Kalendarium:
7/2: Vinteridrottsdag.
13/2: Öppet hus (F-café)
23/2: Studiedag. Skolan stängd.
Vecka 9: Sportlov.
Vecka 14: Påsklov.

Skola

Fritids

Kom ihåg

Måndag

LOVFRITIDS.

LOVFRITIDS.

LOVFRITIDS.

Tisdag

Idrott på Friskis och Svettis. Lämna
direkt på Friskis & Svettis klockan
8.00 annars så går vi från skolan
klockan 7.45.
Skolan slutar 14.15.
Skolan slutar 13.15.

14.15. Fritidsrast.
14.45-15.30 Hemvist.

Glöm inte idrottskläder, inomhusskor och
en fylld vattenflaska.

Onsdag
Torsdag

Skridskor med mattelektion vid
Farsta ishall.

Fredag

Studieverkstad klockan 8.00-9.00.

Johan, Tommie och Ove

13.15 Fritidsrast.
13.45-15.30 Hemvist.
Skridskor. Åter på skolan ca 15.00

13.30 Fritidsrast.
14.00 Fredagsfritids.
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Skridskor: Glöm inte skridskor, hjälm,
varma vantar och strumpor, kåsa, spork,
vattenflaska, varma kläder och frukt!

