Vecka 6
Läxa: Flera elever har med sig matteboken hem för att rätta till det som det slarvats med.
Matteboken behöver komma tillbaks på måndag.
Ny stavningsläxa kommer på måndag och nya personer får matteväskan. Titta gärna igenom
ditt barns läxa innan ni lämnar in dem. Ett flertal elever slarvar mycket när de skriver.
F-café/aktivitetscafé: Separat inbjudan till f-cafét (aktivitetscafét) som hålls den 13/2 är
skickat. Själva aktivitetscafét börjar 16.30 men ni, som tillhör åk 3, behöver komma hit redan
kl 16.00 för att få information om Bjursås. Ni kommer också att fylla i lite lappar inför resan.
Fritids: Nya rutiner för måndagsfritids! Fram till sportlovet kommer vi även på måndagar
att vara i Deje fram till ca 16.20. Vi tror att det kommer vara lugnare och skönare för barnen
att få mysa där efter skridskoåkningen. Om det fungerar bra kommer vi fortsätta med samma
koncept även efter sportlovet :)
Idrottsdag: på onsdag är det idrottsdag för övriga skolan men vi i åk 3 är hemma och har
“vanliga” lektioner. Vi kommer bygga upp midgård, asgård och de andra delarna i vårt
SO-projekt samt baka inför aktivitetscafét.
Info från ledningen
Från och med Februari faktureringen inför vi OCR nummer på våra fakturor. OCR numret är
kopplat till något som heter "hård kontroll", dvs. att betalningen bara går att genomföra om
rätt OCR nummer anges.
Skälet till detta är att vår externa Bokföringsbyrå, i alltför stor utsträckning, har haft svårt att
utläsa vilken kund som betalat vad. Tack för er förståelse.
Med vänlig hälsning/ Per Wiman
Show: nu är datumet för showen satt. Det blir den 9/5
Datum:
13/2 Bjursåsinformation (16.00), aktivitetscafé (16.30-18.00)
23/2 Studiedag, skola och fritids är STÄNGT
v. 9
Sportlov
12/3-18/5 Nationella prov - ingen ledighet beviljas
14-16/3 Bjursås
v. 14 Påsklov
30/4 klämdag=Lovfritids
9/5
show
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

som blivit kallade dit.

Samling 9.00

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

LÄXFÖRHÖR

