Veckoblad v. 35-36
Hej föräldrar!
Vi hoppas alla har haft en skön och härlig sommar med mycket sol,
bad och goda glassar!.
Nu har äntligen förskoleklass börjat på riktigt. Barnen är mycket
nyfikna och förväntansfulla.
Det har varit mycket nytt för barnen, oss pedagoger och även för er
föräldrar. Vi tycker ändå att de har funnit sig väl tillrätta och de är
positiva och nöjda. Vi jobbar mycket med att få ihop grupperna med
hjälp av olika aktiviteter både inne och ute.
Förra veckan hade vi en presentationssamling på skolan, där alla
klasser och vuxna i skolan var med och blev presenterade av vår
rektor Robert. Vi fick även besök av glassbilen som var uppskattat av
både barnen och getingarna!.
Vi fick hjälp av 3:orna med att gå runt på skolgården för att se vad
man kan göra och vilka regler som gäller. De kommer senare att få en
egen fadder från klass 3.
Vårt första besök på biblioteket blir på måndag 29/8, då hälsar vi
bara på och lär känna Sandra och rutiner kring besöken där och lånar
böcker först nästa gång.
Ni som lämnar era barn på morgonomsorg på Ringö, det går bra att ni
hänger upp barnens ryggsäckar på deras egen plats inne på Abborren
och Braxen. Gå då in genom mittendörren eller dörren in till Braxen
som öppnas redan kl. 6.30.
På måndag 29/8 (Abborren) och tisdag 30/8 (Braxen) är det dags för
fotografering med både klasskort och enskilt foto. Tiden är 10:45
båda dagarna.

Glöm inte att fylla i schematiderna och andra viktiga uppgifter på
Dexter såsom kontaktuppgifter, eventuella allergier, medverkan
på hemsidan osv!!!

Kom ihåg F-klass:
v. 35

v.36

måndag: Bibliotekbesök

måndag: Biblioteket i halvklass

Fotografering Abborren

tisdag: Idrott

tisdag: Fotografering Braxen

onsdag:

onsdag:

torsdag:

torsdag: Utedag med medhavd matsäck

fredag: Fritids

fredag: Fritids

Hälsningar Abborren och Braxen.

