Informationsbrev i juni för åk 5 Gemla skola vt 2017

Hej!
Visserligen hastar sommarlovet närmare för var
dag, men vi har också en hel del saker att se fram
i skolan.
Lediga dagar
I morgon fredag (2 juni) är eleverna komplediga
tack vare att de deltagit i Gemla skolas kabaré två kvällar den här veckan.
Smålandsposten gjorde ju reportage om kabarén och det var infört i onsdagens
tidning.
Dessutom är eleverna lediga måndag och tisdag (5 och 6 juni), eftersom det är
Sveriges nationaldag.
Mångkampsdag
På torsdag nästa vecka (8 juni) har vi traditionsenligt vår mångkampsdag för hela
skolan. Man kommer till skolan i bekväma kläder som passar den dagens väder. Ta
med regnkläder om regnet hotar. Om man vill, tar man också med sig en
vattenflaska. Skolan bjuder på frukt.
Skolan startar och slutar i vanlig tid denna dag.
Utomhusfredag
Under förmiddagen på fredag nästa vecka (9 juni) blir det en utflykt för både
åk 4 och åk 5. Vi går till fots till något ställe i närheten. Även här gäller det att
ha på sig – och med sig – passande kläder, bekväma skor och eventuellt
regnkläder. Man får också ha med sig en liten fika.
Vi äter lunch på skolan som vanligt och även denna dag startar och slutar skolan i
vanlig tid.
Kassar till skolan
Alla tar med sig två plast- eller papperskassar hemifrån senast måndag 12 juni.
Dessa behövs för att ta med sig saker från skolan och hem.
Kvarglömda kläder
Det är länge sedan överdragsbyxor och vantar behövdes, tack och lov. Vi har
dock en hel del sådana kläder kvar i kapprummet. Ta en extra titt så snart som
möjligt och ta hem det som ska hem.

Biblioteksböcker
Det är också mycket viktigt att alla biblioteksböcker tas med till skolan och
lämnas tillbaka till biblioteket senast måndag (12 juni).
Brännbollsmatch
Sista skolveckan och tisdagen den 13 juni kl. 10:00 äger den prestigefyllda
brännbollsmatchen mellan sexorna och lärarlaget rum. Vi spelar på asfaltsplanen
bakom idrottssalen.
Sista skoldagen
Skolavslutningen inträffar i år på en torsdag, nämligen den 15 juni. Eleverna
samlas i klassrummet klockan 08:10, det vill säga vanlig tid. Lite senare tågar vi
som vanligt gemensamt till folkparken, där avslutningen börjar klockan 09:00.
Skoldagen slutar i samband med avslutningen i parken. Det går inga skolskjutsar
hem denna dag.

önskar Agneta och Ola

