Veckoinformation för Fyrfemman inför vecka 5
I veckan luktade det väldigt gott här i Deje på eftermiddagen. Bak-kursen är i full gång och på
“föräldra öppet hus” kommer det finnas smakprover.
Vi har fått tid för vårshow och den kommer gå av stapeln den 9 maj. Så boka det i
almanackan redan nu. I Högdalen i vanlig ordning.
På onsdag kommer femman få besök av brandförsvaret och ha en lektion i allmän
brandkunskap.
Alla elever i år fyra kommer att träffa skolsköterskan Agneta under vecka 6-8. Det är dax för
sk. hälsosamtal. Dessa samtal sker individuellt. I samband med detta sker också vägning och
mätning samt synkoll och ryggundersökning. Eleverna får efter undersökningen en lapp med
sig hem med aktuell vikt och längd. Om något speciellt avviker så blir ni kontaktade av
skolsköterskan.

Läxor
Årskurs 4:
●
Årskurs 5:
●
●

MA - slå in nya matteboken i papper
SV - Läsläxa i Syltmackor och oturslivet och arbetsblad.

Vecka 4
Dag

Klass 4

Måndag

Klass 5
Ta med foto på sig själv,
på favoritdjur och på sin
idol.

Tisdag

Onsdag

Skolsköterskan info om
hälsosamtal.
Idrott i Farsta sim- och
idrottshall.
14-15.

Lektion i allmän
brandkunskap
Idrott i Farsta sim- och
idrottshall.

Fritidsklubb
Klubb i Längan

Deje
Kurs 14.30-1600
Makramé
Dekorationsblommor
Deje

14-15.
Hemma 15.30

Deje
Torsdag

Hälsa

Klubb i längan
Fredag

Studieverkstad

Studieverkstad
(Liten engelskagrupp)

Kalendarium
31/1: Brandkunskap för femman 10-11, info om hälsosamtal för 4an.
13/2: F-café med elever 16 - 18
v. 9 sportlov
v. 14 påsklov
9/5: Vårshow
Trevlig helg!
Fyrans schema: http://oredaschema.se/published/?planning=202&studygroup=201&token=-Vv6Z

Femmans schema: http://oredaschema.se/published/?planning=202&studygroup=199&token=RBW0D
Cecilia Jonsson ciccijonsson@friskolanhastens.se
Lena Signer

lenasigner@friskolanhastens.se

Birgitta Mastvik birgittamastvik@friskolanhastens.se
Bloggadress

http://hastensfyrfemma.bloggplatsen.se/

Telefonnummer

0723-939195

0723-939194

Kom ihåg att gå in på vår blogg och följ oss under veckans arbete. Bloggadressen är
http://hastensfyrfemma.bloggplatsen.se/. Gå gärna in och kommentera för vi blir så otroligt glada för
kommentarer.

