Veckobrev årskurs 2, vecka 6
Hej alla familjer!
Hur ska vädret ha det!! Vore härligt om det blev riktig vinter istället för regn och slask.
Veckan har till största del genomförts uppe på bergets topp med bra koncentration, hänsyn
och god ton. Men det har även varit besök i dalen med flams och för mycket prat på
lektionerna. Det har varit bra genomförda möten, fritids/rastråd och mat/miljöråd, med
representanter från alla klasser. Tillitsövningen massage och värdegrundsövningar har
syftet att skapa tillit, förtroende och hänsyn. Eleverna har även varit på olika kurser såsom
schack, bildskapande och utomhusträning.
Glöm inte anmälan till sportlovet!!!!!
Viktiga datum:
7/2 Vinteridrottsdag på Farstanäset med egen matsäck!
13/2 Aktivitetscafe, 16.30 – 18.00! Läs information från rektor!!!!!
23/2-2018: Studiedag. Skola och fritids är stängt!!!!
9/5 Vårshow.
Nästa vecka kommer anmälningsblankett om behov av omsorg under påsklov och
klämdagarna 30/4 och 11/5.
Gå in på vår blogg och titta på vad vi gör i skolan och på fritids. Klicka på denna länk:

www.hastens2009or.bloggplatsen.se

V.6

Åk 2 Skola

Åk 2 Fritids

Kom ihåg

Måndag Tema: Kropp och Hälsa.

Avslappningsövningar
Massage.

Tisdag

Koka te på Stormkök i Idrottskläder för inomhusbruk,
Klyftan och
gympaskor, handduk och
värdegrundsövningar. vattenflaska!!!!
Hemma ca 15.45.

Vanlig skoldag med Idrott.

Onsdag Vinteridrottsdag på Farstanäset!!!

Vi kommer hem ca 14.30!

Torsdag Vanlig skoldag, lunch inmundigas

på skolan. 11.45 åker vi till FOChallen. Vi kommer hem ca 15.20.

Fredag

Studieverkstad kl. 8-9.
”Klassens timme” 12.15-13.15 då
eleverna får uppträda med dans,
sång, spel, gåtor, teater, trolleri
m.m.

Mvh. Maria, Olivia och Tobe

Från ca 14.30 är det
hemvist med
pedagogiska leklådor,
Spel, bygglek och
lugn & ro.

Lämna in läs och skrivläxan.

Matsäck och bra kläder
efter väder och rörelse
utomhus!! OBS: extra
varma vantar.

Från ca 15.20 är det Skridskor och hjälm!
hemvist med
pedagogiska leklådor,
Spel, bygglek och
lugn & ro.
Fredagsmys!

