Veckobrev årskurs 2, vecka 5
Hej alla familjer!
Veckan började med snö och kyla, slutade med slask och till slut nästan barmark. Men
veckan rusade framåt med mycket gjort i skola och på fritids. Fantastiska maträtter i olika
material, magnetism, the english language, bra idrottslektion, klassråd, temys och
värdegrundsövning i klyftan, olika kurser, skridskoåkning och till slut storbingo.
Viktiga datum:
7/2 Vinteridrottsdag på Farstanäset med egen matsäck!
13/2 Föräldracafe förhela skolan, 16.30 – 18.00, med fika och elever som håller i olika
stationer/uppgifter.
23/2-2018: Studiedag. Skola och fritids är stängt!!!!
V. 9 Sportlov. Sista anmälningsdag 2/2.
Gå in på vår blogg och titta på vad vi gör i skolan och på fritids. Klicka på denna länk:

www.hastens2009or.bloggplatsen.se

V.5

Åk 2 Skola

Åk 2 Fritids

Kom ihåg

Måndag Tema: Kropp och Hälsa.

Avslappningsövningar
Massage.

Tisdag

Koka te på Stormkök i Idrottskläder för inomhusbruk,
klyftan och
gympaskor, handduk och
värdegrundsövningar. vattenflaska!!!!
Hemma ca 15.45.

Vanlig skoldag med Idrott.

Onsdag Vanlig skoldag.

Kurser till ca 15.45.
Lämna in läs och skrivläxan
Schack, bildskapande, kap.16
origami och fysisk
träning.

Torsdag Vanlig skoldag, Klassråd, lunch

Skridskoåkning i FOC- Skridskor och hjälm!!!!!
inmundigas på skolan. Sedan FOC- hallen.
hallen.
Hemma ca 15.15.

Fredag

Studieverkstad kl. 8-9.

Mvh. Maria, Olivia och Tobe

Fredagsmys!

Sportlov - 18
Hej alla föräldrar!
Nu är jullovet precis över och snart är det sportlov.
Vi behöver omgående göra matbeställningar, meddela personal om de beviljas ledighet, lägga
schema och planera aktiviteter. Därför vill vi att ni svarar inom utsatt tid. Tack på förhand.
Arbetar eller studerar ni under perioden (26/2 - 2/3 - 2018)
och behöver omsorg för ert barn?
Sista anmälningsdag är den 2:a februari!!

Ledig hela lovet. Mejla, sms:a eller meddela muntligt till ditt barns klasspedagoger.
Närvaro på lovet. Fyll i denna blankett och lämna eller mejla till ditt barns pedagoger.
OBS! Fredag 23/2
v. 9

Studiedag

Skola och Fritids är helt stängt!!!!

Närvaro följande tider:

Ledig – Skriv L

Måndag 26/2
Tisdag 27/2
Onsdag 28/2
Torsdag 1/3
Fredag 2/3
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