Information för vecka 23
Klass 5, Högstorps skola

Vecka 23, vårterminen 2017

Torsdagen 8/6
•

Matematik: Hela åk 5 ska göra det utdelade mattepapperet (28 - Area).

Övrigt:
 På onsdagen den 7/6 ska eleverna lämna in sin böcker till biblioteket, ”Svarta
handsken” eller ”Världsklass”. Glöm inte ta med dem till skolan!
 Åk 5 kommer ha extra musik på onsdagarna framöver för att öva in sångerna till
skolavslutningen. På onsdagen den 7/6 har Annikas halva det kl. 11.00 – 11.30
och hela åk 5 har det kl. 11.30 – 12.00.
 Vi har målat papegojor på T-shirts med textilfärger. Innan de tvättas måste man
stryka motiven under ca 5 minuter utan ånga med ett lakan mellan strykjärn och
bild (alternativ vända ut o in på T-shirten och stryka på insidan). Vi skickar hem
dem på fredagen den 9/6 och de måste vara åter på skolan, strukna, på
måndagen den den 12/6 då de ska används på friluftsdagen, 6;orna aktivitetsdag.
 På måndagen den 12/6 har hela skolan en friluftsdag, ”6;ornas aktivitetsdag”, de
håller i ett antal olika stationer som de andra klasserna får genomföra i mixade
och åldersblandade grupper. Skoldagen slutar efter friluftsdagen, ca kl. 13.30.
 Holmarna är inbokat för en dagsutflykt för hela åk 5 på tisdagen den 13/6. Se
utdelad information. I nuläget är vi bara 5 vuxna som medverkar under dagen:
Hansi, Annika, Leos pappa (Marcus) och Zahras kontaktperson (Lotta) samt Ellas
mamma (Ulrika). Kan någon mer förälder medverka eller köra dit eller hem är
det bra, vi skulle behöva en bil till åt vardera hållet, främst hem. Vi delar ut
fastställt körschema nästa vecka, men preliminärt kör föräldrar till följande barn
dit: Arvid, Ludwig, Jacob, Ella, Ellen, Saga, Leo, Isak samt Annika och Hansi. Kör
hem gör föräldrar till följande: Hannah, Sam, Ella, Kajsa, Leo, Robin, Elsa samt
Annika och Hansi. Bea och Maja hämtas av någon tidigare pga. studentfirande.
 Den sista skoldagen för läsåret är den 15/6. Det är lektioner (ej idrott) på
morgonen, med start kl. 08.10, fram till själva skolavslutningen som börjar kl.
10.00 på skolgården. ”Familjerna” är varmt välkomna från kl. 09.30 då vi är i
klassrummen! Föräldrarna i åk 4 ordnar sedvanlig fika på skolgården från kl. 11.00.
 OBS! Ingen ledighetsansökan behövs för klassresan i augusti då lärarna medverkar!

