Veckobrev för 6-7:an v.12
Hej!
Vi börjar med att konstatera att vi fick en fantastisk friluftsdag i
fredags! Vädret var perfekt och eleverna skötte sig utmärkt! Den
här veckan har vi skickat ut avstämningar och som vanligt är det
viktigt att eleverna kontrollerar med respektive lärare om det är
något som behöver kompletteras eller göras om. Kom ihåg att det
finns läxhjälp på måndagar mellan 8.00-8.40!
Simningen som egentligen skulle ha varit på torsdag vecka 12 blir
inställd, eftersom Jonny och Marcus är borta just då, och eleverna
går istället enligt ordinarie schema.

Viktigt i veckan v.12:

På grund av läget med coronaviruset uppmanar vi också till att ni
läser det utskick som ni fått av Kerstin angående riktlinjer för att
försöka stoppa smittspridningen i samhället. Detta innebär att “Alla
som har luftvägssymptom dvs hosta, snuva och nysningar ska
begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras”. Från
skolans sida innebär det att vi kan komma att skicka hem elever
som uppvisar symptom efter att vi tagit kontakt med
vårdnadshavare.

Tisdag: Hemkunskap på
kunskapsskolan, åk 6 har första
passet, så de börjar dagen där.

Vecka 11 kör vi igång med elevens val på fredagar kl. 8.00-9.20. De

Torsdag: Idrott på skolan

elever som valt bild/film kommer däremot att ha sitt elevens val på

Fredag: Elevens val

tisdagar kl. 14.30-15.50. Det innebär att de inte är med på passet
på fredag morgon utan får sovmorgon då istället.

Med önskan om en trevlig helg!
Arbetslaget 6-9

Händer Framöver:
V.13 SANT-DAGAR
Torsdag v 13 Simning i
Maserhallen

INGEN LÄXHJÄLP PÅ MÅNDAG

Onsdag: Idrott i
Räddningstjänstens lokaler

Läxor åk 6:
Tisdag: Engelska glosor ”The
bank robbery”
Fredag: Spanska glosor K14,
franska glosor

Läxor åk 7:
Tisdag: Engelska glosor ”The
discovery”

Kom ihåg: Sjukanmälan skall
göras samma dag som barnet är
hemma och är sjukt och varje
dag tills han/hon kommer tillbaka
till skolan.

Skicka ett SMS till
076-040 78 37

Fredag: Spanska glosor K9B,
franska glosor

Matsedel V.12
Måndag: Baconsås, pasta
Tisdag: Tacogratäng
Onsdag: Panerad fisk, kall sås,
potatis
Torsdag: Soppa, pannkaka, sylt
Fredag: Korvstroganoff, ris

Kontaktuppgifter
Arbetsrummets telefon: 0243-79 59 88, 0760-19 20 43
Katarina Romero – katarina.r@immanuelskolan.se
Elin Åhman – elin.a@immanuelskolan.se
Diana Jaans – diana.j@immanuelskolan.se
Malkolm Jansson – Malkolm.j@immanuelskolan.se

