Veckobrev årskurs 2, vecka 7
Hej alla familjer!
Äntligen fick vi lite kyla och med den lite mer ljus!!!
Veckan har varit bra med mycket gjort på lektioner och i fritidsverksamheten. Detta även om det varit stort
bortfall i personalgruppen på grund av sjukdomar.
Vinteridrottsdagen var lyckad med många roliga och lärorika stationer, goda matsäckar och underbart
väder på Farstanäset.
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.
Vi ses på aktivitetscafét på tisdag!

Viktiga datum:
13/2 Aktivitetscafe, 16.30 – 18.00! Läs information från rektor!!!!!
23/2-2018: Studiedag. Skola och fritids är stängt!!!!
29/3 Utklädningsdag på Hästens pga att skolan fyller 18år!
9/5 Vårshow!!!
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.7

Åk 2 Skola

Åk 2 Fritids

Kom ihåg

Måndag Tema: Rymden.

Avslappningsövningar
Massage.

Tisdag

Koka te på Stormkök i
klyftan och
värdegrundsövningar.
Hemma ca 15.45.

Idrottskläder för inomhusbruk,
gympaskor, handduk och
vattenflaska!!!!
¤ Aktivitetscafé 16.30 - 18.00!

Kursdag: Schack,
Bildskapande,
Utomhusträning.

Lämna in läs och skrivläxan.
Kap.18

Vanlig skoldag med Idrott.

Onsdag Vanlig skoldag.

Torsdag Vanlig skoldag fram till lunch som Från ca 15.20 är det

Fredag

inmundigas på skolan. 11.45 åker
vi till FOC-hallen. Vi kommer hem
ca 15.20.

hemvist med
pedagogiska leklådor,
Spel, bygglek och
lugn & ro.

Studieverkstad kl. 8-9.

Fredagsmys!

Mvh. Maria, Olivia och Tobe

Skridskor och hjälm!

Påsklov - 18
Hej alla föräldrar!

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. Tack på förhand.
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.
v. 14 Påsklov Närvaro följande tider:

Ledig – Skriv L

Tisdag 3/4
Onsdag 4/4
Torsdag 5/4
Fredag 6/4

Måndag 30/4
Lovdag
Fredag 11/5
Lovdag
Namn:......................................................................Årskurs:...............................

