F-1:an läsåret 2017/2018

den 8 februari 2018

VECKOBREV V. 7
Hej där hemma

Viktigt i veckan
Måndag:
Tisdag: Skridskoåkning i
Maxihallen
1:or lämnar in sina läxor
Onsdag: 4-5:or kommer och
läser för oss
Fotbollsturnering
Torsdag:
Fredag: Bio

Läxor
Matteläxa: finns på elevspel.se
Skrivläxa: Veckans ord (s. 6-7)
Läsläxa: : Individuella uppgifter
ligger i läxmappen

Matsedel
Måndag: Pytt i panna, rödbetor
Tisdag: Fiskgratäng, potatis
Onsdag: Baconsås, pasta
Torsdag: Soppa, pannkaka, sylt
Fredag: Korv stroganoff, ris

Händer framöver
V 9 SPORTLOV
8 mars Romme Alpin

Nästa vecka är nästsista innan sportlovet. Vi hoppas på att den blir
vänlig. Den kommer att heta så i alla fall. Det kommer att ligga extra
fokus på hur vi är mot varandra.
Tisdag (13 februari) åker vi skridskor i Maxihallen. Ni har fått ett separat
utskick om det. Tack för era svar och erbjuden hjälp med skjuts.
Elever som lämnas på skolan kommer som vanligt till kl 8.
Vi har skridskoåkningstid 9.00- 10.00. Vi försöker ordna att så många
som möjligt kan få skjuts. Några elever kommer att få åka med kollektiv
trafik.
Barnet ska ha skridskor och hjälm.
Vi kommer tillbaka till lunch. Efter lunch fortsätter dagen som vanligt.
Onsdag (14 februari) Alla hjärtans dag.
Efter första rasten 9.50 kommer elever från 4-5:an och läser för våra
elever.
Efter lunch ska vi ha fotbollsturnering på skolgården. Elever kommer att
bjudas på varmsaft och kaka. Elever som brukar gå hem efter lunch (F
klass) får stanna fram till kl 13 för att kunna vara med på gemensamma
aktiviteter.
Fredag (16 februari) går vi till bio tittar på en film ” Havets sång” Filmen
är en del av limfestival som arrangeras av kulturcentrum Asken. Barnen
får ta med en liten matsäck (frukt eller macka – inget godis eller andra
söta saker) Vi samlas på skolan kl 8 och har morgonsamling i klassen. Ca
8.40 går vi från skolan. Kl 9 är vi framme och äter medhavt fika. Filmen
börjar 9.15. Lunchen blir lite senare än vanligt. Båda klasser slutar som
vanligt.

Onsdagar från 13.40 till 14.30 finns jag i klassrummet för dem som
behöver hjälp eller behöver jobba extra med någonting.
Med önskan om en trevlig helg

KRISTINA
Tel.: 0760192181

