Vecka 7
Konserthuset: På onsdag sak klassen på en actionspäckad musiksaga på konserthuset.
Föreställningen heter Crocodiamond. Samling i vanlig tid och så åker vi direkt. föreställningen är
9.30-10.30. Vi får ta med extra vuxna gratis så om det är någon av er som vill följa med oss så är ni
hjärtligt välkomna.
Vi byter bloggen mot instagram: Vi på skolan har beslutat att övergå till instagram och stänga ner våra bloggar. Detta
gör vi både för att det ska vara lättare att följa och för att det ska bli ett stängt forum. Vi kommer starta klasskonton och
de kommer att vara stängda. Det betyder att alla som vill följa oss måste bli godkända av oss. Under aktivitetscafét på
tisdag kommer det att finnas en lista på varje avdelning där vi vill att ni fyller i vem ni är och vad ni heter på instagram
så att vi kan godkänna er. Har ni en moster, kusin eller annan som också vill följa så fyll även i detta.
Namn på instagramkontona kommer inom kort.
Påsklovsanmälan: Nu kan man börja fylla i påsklovsnärvaron. kom ihåg att skriva i tider för närvaro. senaste
inlämningen är 5/3.

Läxa: några får hem matteboken över helgen, skicka med igen på måndag. Det är kapitel 4 som
behöver räknas klart/rättas. 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: på tisdag är det dags. 16.00 är det Bjursåsinformation. Vi kommer berätta om
hur resan går till, ni kommer att få skriva på några papper och ställa frågor. kl. 16.30 drar skolans
gemensamma aktivitetscafé igång. Se separat inbjudan från Per.
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 Deje

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

Skoldagen slutar 14.00

LÄXA HEM
Matteboken hit
Tisdag

Skolstart 8.15

Fritids i Deje- Kurser

Skoldagen slutar 14.00

Makramé och Blommor

Kurserna slutar KL.16
BJURSÅS info - 16.00
Aktivitetscafé - 16.30-18.00

Onsdag
Torsdag

Fredag

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

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

Studieverkstad 8.15 för dem
som blivit kallade dit.

Samling 9.00

LÄXFÖRHÖR

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

