Information infor vecka 8.
Hej alla familjer! Ett stort tack för erat engagemang på aktivitetscafét! Det var en härlig stämning och eleverna
tyckte att det var väldigt kul att ha er här. Det tyckte vi pedagoger också.
Studiedag: På fredag (23/2) så är skolan stängd som ni redan sett i kalendariet eftersom vi tar en studiedag.
Påsklov: Nu är det dags att fylla i ledighet för påsklov och lovdagar. Vi behöver omgående göra matbeställningar, meddela personal om de
beviljas ledighet, lägga schema och planera aktiviteter. Därför vill vi att ni svarar senast måndag 5 mars. Arbetar eller studerar ni under
perioden (3/4 – 6/4, 30/4, 11/5 - 2018) och behöver omsorg för ert barn? Fyll då i tider som ni vill att ert barn skall vara på fritids/fritidsklubb.
Ledig hela lovet, klämdagar. Mejla, sms:a eller meddela muntligt till ditt barns klasspedagoger.
Närvaro på lovet, klämdagar. Fyll i denna blankett och lämna eller mejla till ditt barns pedagoger.
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. Det finns 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.
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 56 till 59. 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 (22/2). Vi kommer som sagt att
jobba med arbetsboken här på skolan.
Idrott: Nästa vecka kommer vi att börja duscha efter idrotten, så glöm inte att packa ner en handduk. 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, handduk 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:
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

Fritidskurs till 15.45.

Onsdag
Torsdag

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
Skolan slutar 13.15.
Skridskor vid Farsta ishall.

Fredag

STUDIEDAG. SKOLAN STÄNGD

STUDIEDAG. SKOLAN STÄNGD

Johan, Rebecka, Tommie och Ove
Klassens nummer: 072-393 91 91

Fritidskurs till 15.45.
Skridskor. Åter på skolan ca 15.00

Kom ihåg

Glöm inte idrottskläder, handduk,
inomhusskor och en fylld vattenflaska.

Skridskor: Glöm inte skridskor, hjälm,
varma vantar och strumpor, vattenflaska,
varma kläder och frukt!
STUDIEDAG. SKOLAN STÄNGD
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