Månadsbrev
Februari

Ingalill har semester vecka 7 och 8, då vikarierar Angela för henne!
Vi kommer att åka till Åby för en heldag och åka skridskor och gå tipspromenad
tillsammans med Bergundaskolan. Det blir fredagen den 3/3. Lediga
förskoleklass-barn är välkomna med sina föräldrar. Skolan ordnar lunch till
eleverna. Se över barnens skridskor och hjälmar! För att få vara på isen är det
skridskor och hjälm som gäller! Barn som inte orkar åka så mycket får leka
utanför isen. Eleverna åker buss till och från Åby med personalen. Samling i
skolan som vanligt på morgonen! Föräldrar får gärna komma till Åby och vara
med, det blir många skridskor som ska knytas! Liten egen matsäck går bra att ta
med, dock inte några sötsaker som kakor och godis! Något att
sitta på är bra och varma kläder! Se till så att det finns
extrakläder att byta till på skolan när vi kommer tillbaka, ifall det
behövs.
Sportlov vecka 8!
Att komma ihåg:
31/1 Utedag för alla! Kläder efter väder, liten fika och något att sitta på! Vi äter
lunch från skolan ute i skogen!
1/2 Åk 2-3 har slöjd. Åk 1 har läsläxa!
2/2 Idrott åk f-1-2 i Bergunda. Åk 3 simning. Åk 2 har läsläxa!
3/2 Åk 3 har läsläxa och hemlig läxa! Åk 1 har hemlig läxa!
7/2 Utedag F-1, kläder efter väder och liten fika. 2-3 jobbar med
Hanna.
8/2 Åk 2-3 har slöjd. F-klassen åker till Bergunda bibliotek! Åk 1 har läsläxa!

9/2 Åk 1-2-3 har idrott i Bergunda och boklån! F-klassen jobbar med Hanna.
Åk 2 har läsläxa!
10/2 Åk 3 har läsläxa och matteläxa! Åk 2 har hemlig läxa!
13/2 Brandövning!
14/2 Utedag för alla! Kläder efter väder, liten fika och sittunderlag!
Örråd 18.30 Välkomna!
15/2 slöjd åk 2-3. Läsläxa för åk 1.
16/2 Idrott för F-1-2! Åk 3 simning! Läsläxa för åk 2!
17/2 Åk 3 har läsläxa och hemlig läxa! Åk 1 har hemlig läxa!
28/2 Ingen utedag! Vi har fysisk aktivitet på skolgården! Klassrumsarbete.
1/3 Åk 2-3 slöjd! Åk 1 läsläxa!
2/3 Idrott F-1-2! Åk 3 simning! Åk 2 läsläxa och hemlig läxa! Åk 3 har matteläxa!
3/3 Åby hela skoldagen! Skridskodag! Hjälm och skridskor! Liten matsäck. Skola
som vanligt på morgonen. Buss ca 8.45.

Avlusningsdagarna!
Huvudlöss, hårlöss, löss - delta i avlusningsdagarna för att bli lusfri.
3-5 februari 2017
Du kan stoppa huvudlössen - luskamma du också!

Problemlösning på Ipad.

Naturbingo och vindskyddsbygge.

Kojbygge i ”labyrintskogen”.

Programmering med lego.

