Information infor vecka 6.
Hej alla familjer!

Vinteridrottsdag: På onsdag (7/2) är det vinteridrottsdag. Skolan börjar som vanligt med egen läsning och samling för att sedan bege oss mot
Farstanäset för en heldag med aktiviteter. Det är egen matsäck som gäller till lunch. Glöm inte vattenflaska! Kom ihåg: Inga kakor/bullar,
nötter, läsk eller godis. Tillbaka på skolan ca 14.30.
Draken Gulleplutt: Eleverna kommer även att låna hem klassdraken Gulleplutt. Vi har nu bestämt att draken följer med en elev hem varje
fredag. På måndagen veckan efter får eleverna sedan berätta om hur drakens helg har varit.
Läsläxa: Läxan blir att läsa sidorna 48 till 51. 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. Boken ska tillbaka till skolan på torsdag (8/2). Vi kommer som sagt att
jobba med arbetsboken här på skolan.
Idrott: 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: Även nästa vecka så kommer vi att äta lunch här på skolan istället för att äta utomhus. Ni behöver alltså inte ta med kåsa eller
spork. Glöm inte skridskor, hjälm, varma vantar och strumpor, vattenflaska, varma kläder och frukt! Lämna gärna hjälmen på skolan så att
vi kan åka i backen på rasterna.
Kalendarium:
13/2: Öppet hus (F-café)
23/2: Studiedag. Skolan stängd.
Vecka 9: Sportlov.
Vecka 14: Påsklov.
9/5: Vårshow.

Skola

Fritids

Måndag

Skolan slutar 14.15.

Hemvist (Spel, leklådor & pyssel)

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 13.30
Vinteridrottsdag
Åter på skolan ca 14.30.

Fritidskurs till 15.45.

Glöm inte idrottskläder, inomhusskor och
en fylld vattenflaska.

Hemvist.

Torsdag

Skridskor vid Farsta ishall.

Skridskor. Åter på skolan ca 15.00

Egen matsäck! Glöm inte vattenflaska!
Kom ihåg: Inga kakor/bullar, nötter, läsk
eller godis.
Skridskor: Glöm inte skridskor, hjälm,
varma vantar och strumpor, vattenflaska,
varma kläder och frukt!

Fredag

Studieverkstad klockan 8.00-9.00.
Skolan slutar 13.30

Fredagsmys

Onsdag

Johan, Tommie och Ove
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