F-1:an läsåret 2019/2020

den 12 mars 2020

VECKOBREV V. 12
Viktigt i veckan
Måndag: Simskola för åk1.
Tisdag: Läxor lämnas in
Onsdag: Idrott i
räddningstjänstens
gymnastiksal
Nya läxor delas ut.
Läxhjälp
Torsdag:
Fredag: Elevens val. Övning
inför Vårshow.

Hej,
Vår utflykt till Romme Alpin gick jättebra. Vi hade toppenväder: lite kyla,
lagom mycket snö och mycket sol. Hoppas att det skapade några positiva
minnen och upplevelser för elever.
Nu är vi tillbaka till våra dagliga rutiner som än så länge är inte mycket
påverkade av virusspridningen i landet. Jag tänkte bara att biblioteksbesöket
kunde vänta ett tag till.
Just nu lägger vi mera fokus på handhygien: pratar om vikten att tvätta händer
och lära sig hur man gör på ett rätt sätt, hur man hostar och nyser rätt. Det
gör vi på olika sätt: genom dans, informationsbilder-instruktioner vid handfat.
Det blir hårdare rutiner när man har förkylningssymptom (gäller både elever
och personal) Eleverna måste vara hemma om de har symptom på hosta,
snuva och nysningar. Elever som får symptom på skolan kommer att skickas
hem efter kontakt med vårdnadshavare. Får vi några andra direktiv då
kommer ni att få information om det.

Matsedel
Måndag: Baconsås, pasta
Tisdag: Tacogratäng
Onsdag: Panerad fisk, kall sås,
potatis

Torsdag: Soppa, pannkaka med
sylt

Fredag: Korvstroganoff, ris

Händer nästa vecka
Mändag (16 mars) simskola för 1: or. Kl. 12 skjutsas barnen med skolans
minibussar till simhallen ock kommer tillbaka senast kl. 14.
Att ha med: badkläder, badmössa, duschtvål, handduk, lås. Det kan också vara
bra att ha en vattenflaska.
Onsdag (18 mars) blir det idrottslektion i Räddningstjänstens gymnastiksal.
Samling vid skolan 7.45. Att ha med: ombyte, gymnastikskor, duschtvål,
handduk, vattenflaska.
Fredag (20 mars) Elevens val: övningar i respektive Vårshowsgrupper.

Läxor

Morgonsamling i klassrummet.

Matematik: kopierat blad

Bildlektion. På grund av elevens val kan vi inte våra bildlektioner på

Lästräna: s.26-27 Katten Sigges

morgonen. För att inte missa lektionen flyttas den till eftermiddagen. De

hemliga liv

förskoleklasselever som brukar gå hem efter lunch får stanna fram till

Veckans ord: om, som, kom,

12.30.

hem, vem.

Händer framöver
V. 9 SPORTLOV
V. 10–15 simskola för elever i
åk 1

/Kristina
kristina.s@immanuelskolan.se
Tel. 076-019 21 81
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