Vecka 24
Måndag

Onsdag

Ta med namnade
kassar/påsar
Städa i lådorna
Brännboll 10.00
Skolresa

Torsdag

Skolavslutning

Fredag

Sommarlov!

Tisdag

Hej!
Jaha, nu kommer veckan som jag har velat skjuta fram så länge som
möjligt. Tyvärr kan jag inte påverka tiden… Sista veckobrevet till den
här underbara klassen, puh!

På måndag är uppdraget att göra klart sakerna i lådan, schema som
vanligt. På tisdag är den traditionella brännbollsmatchen, personalen
mot 6:orna kl. 10.00. Innan dess städar vi i lådor och korridor så att
allt kommer med hem. På onsdag åker vi på skolresa till Falköping och
på torsdag är det skolavslutning.

SKOLRESA
Bussen avgår från skolan 7.00, vilket betyder att jag vill att barnen är
på parkeringen vid biblioteket 6.45. Det är viktigt att de har kläder
som passar ”alla” väder. Vi får mat med oss från skolan, två klämmor
med köttbullar, dricka och frukt. Det brukar dock suga lite extra i
magen när man är ute hela dagen så skicka gärna med valfri
fika/mellanmål samt extra dricka.

Vi åker från Ekehagen 14.30, vilket betyder att vi tidigast är tillbaka
på skolan 17.00. Barnen får ha med sig mobilen så att de kan ringa er
när vi börjar närma oss Gemla. När vi kommer fram samlar jag in
mobilerna och ta ansvar för dem till hemresan. Det är jag och
Christina Magnusson som följer med barnen på resan. Har du några
frågor så maila mig.

SKOLAVSLUTNING
Barnen och jag träffas som vanligt i skolan 8.10. En liten stund senare
går vi sedan till Gemla folketspark där programmet börjar kl. 09.00.
Efteråt samlas klassen vid ”dammen” där vi får möjlighet att önska
varandra ett bra sommarlov. Sedan är alla välkomna att stanna kvar
och förhoppningsvis njuta av fint väder och medhavd fika. Skolan
slutar i och med programmets slut och ni kan lämna parken
tillsammans med ert barn när ni önskar.
Många varma kramar Mia

Viktiga datum:
 13/6 Städdag i klassrum och korridor
 14/6 Skolresa
 15/6 Skolavslutning
 Skolstart 21 augusti kl. 8.10 i klassrummet.

