Informationsbrev åk 5 Gemla skola vecka 34

Nu är det dags! Agneta och Ola är redo för ett nytt och spännande läsår. Vi har
hämtat kraft på olika sätt och hoppas att ni har gjort detsamma. Våra fina
presenter från klassen, halsband och armband, har varit härliga att titta på.
Tack för uppskattningen, alla elever och föräldrar!
Lärare och ämnen
Vår rektor har redan skickat ut information om lite nya ansikten, men detta gäller
för åk 5: Agneta (svenska och SO), Ola (idrott och hälsa samt NO), Helena
(engelska och bild), Suss (matematik), Johanna (musik), Boel och Inga (slöjd),
Dessutom har vi Emelie (elevassistent åk 5) och Lovisa (elevresurs på hela skolan).
Se ruta nedan för kontaktuppgifter.
Schema
Eleverna får i dag ett preliminärt schema med sig hem. Det är idrott på tisdag
och torsdag och inomhus första veckan. Därefter utomhusidrott till och med
v. 41. Observera att skoldagen på fredagen slutar 14.30 beroende på att skolorna
fått extra matematiklektioner på schemat.
Utflykt på fredag
Hela mellanstadiet har en gemensam utedag på fredag. Vi börjar och slutar vanlig
tid, men tillbringar större delen av dagen i Stocköparken. Skolan bjuder på lunch.
Eleven behöver kläder efter väder och den som vill får ta med sig en liten fika.
Läxmapp
Eleverna har fått en röd läxmapp. Där lägger vi viktiga papper och läxor. Vi
fortsätter med vårt kontakthäfte där vi på måndagar antecknar läxor och annat
i. Både läxmappen och kontakthäftet ska alltid ligga i väskan. På vår webbsida
http://www.vaxjo.se/gemlaskola finns som tidigare läxor och klassens kalender.

Elevuppgifter
Elevuppgifter ska vårdnadshavare även i år fylla i digitalt. Mejl har skickats ut
med instruktioner. Skulle någon vilja ha den informationen i pappersform har vi
några att dela ut.
Sjukanmälan
Är ditt barn sjukt ska det anmälas till 0470-79 69 81 eller via en app, se
information på skolans hemsida.
Kläder
Kom ihåg att hämta kvarglömda kläder vid torget.
Denna vecka skickar vi med:
 preliminärt schema
 röd läxmapp
 kontakthäfte

Väl mött till en härlig hösttermin!

Agneta – Ola

Kontaktuppgifter
Undervisande
lärare

Telefon

Mejladress

Agneta Myrestam

0470 - 73 46 41

agneta.myrestam@skola.vaxjo.se

Ola Strand

0470 - 73 46 41

ola.strand@skola.vaxjo.se

Suss Ohlin

0470 - 73 46 41

suss.olin@skola.vaxjo.se
(observera INGET h i efternamnet!)

Maritha S Gratte

0470 - 73 46 41

maritha.svensson2@skola.vaxjo.se

Helena Berg

0470 - 73 46 41

helena.berg@skola.vaxjo.se

Martina Malmgren

0470 - 73 46 41

martina.malmgren@skola.vaxjo.se

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Denna del lämnas tillbaka till skolan senast fredag 26 augusti.


Har tagit del av informationsbrevet

_________________________
Förälderns namn

________________________________
Elevens namn

