Veckoinformation för Fyrfemman inför vecka 7
Förstår ni vilka fantastiska barn ni har! Sådan härlig idrottsdag vi hade tillsammans med dem.
Idel glada miner, härlig skridskoåkning där alla åkte och sedan tester på sportLab på
Riksidrottsmuseet. Vi var trötta och glada när vi kom hem!
Fyran deltar i batterijakten i år och nu kan alla börja rota fram gamla batterier som klassen
kan lämna in som tävlingsbidrag. Ni kan lämna dem till skolan eller direkt till Clas Ohlson där
de loggar in batteriernas vikt på klass 4 på Hästens.
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.
På tisdag 13 februari provar vi aktivitetscafé som årets föräldracafé - ni har fått inbjudan via
Per. Välkomna!
Kom också ihåg studiedagen vi har fredag 23/2, då är skolan stängd.

Läxor
Årskurs 4:
●
●

Matte: Gör en undersökning som du sammanställer i en tabell.
Engelska: Öva ramsräkning, till ett hundra (se papper)

Årskurs 5:
●
●

MA - slå in nya matteboken i papper
SV - Läsläxa i Syltmackor och oturslivet och arbetsblad.

Vecka 7
Dag

Klass 4

Klass 5

Fritidsklubb

Måndag

Deje

Tisdag

Deje
Kurs 14.30-1600
Makramé
Dekorationsblommor

Onsdag

Idrott i Farsta sim- och
idrottshall.
14-15.
Hemma 15.30

Idrott i Farsta sim- och
idrottshall.
14-15.
Hemma 15.30

Deje

Deje
Torsdag

Fredag

Hälsa

Studieverkstad

Studieverkstad
(liten engelskagrupp)

Deje

Kalendarium
13/2: F-café med elever 16.30 - 18
23/2: Skolan är stängd för studiedag
v. 9 sportlov
v. 14 påsklov
9/5: Vårshow
Trevlig helg!
Fyrans schema: http://oredaschema.se/published/?planning=202&studygroup=201&token=-Vv6Z

Femmans schema: http://oredaschema.se/published/?planning=202&studygroup=199&token=RBW0D
Cecilia Jonsson ciccijonsson@friskolanhastens.se
Lena Signer

lenasigner@friskolanhastens.se

Birgitta Mastvik birgittamastvik@friskolanhastens.se
Bloggadress

http://hastensfyrfemma.bloggplatsen.se/

Telefonnummer

0723-939195

0723-939194

Kom ihåg att gå in på vår blogg och följ oss under veckans arbete. Bloggadressen är
http://hastensfyrfemma.bloggplatsen.se/. Gå gärna in och kommentera för vi blir så otroligt glada för
kommentarer.

