Månadsbrev
December
Terminen lider mot sitt slut och vi jobbar på in i det sista i skolan! Vi gör klart
arbetsuppgifter och skriver julsagor. Vi övar inför Lucia dagligen och det är bra
om sånghäftet kan ligga i väskan, så kan man träna både hemma och i skolan!
Välkomna till vårt årliga luciafirande som blir tisdagen den 13/12 kl. 8.00 i
kyrkan. I år får vi hjälp igen av Annika Fritszon med musiken. Samling för
eleverna i skolan 7.30 för ombyte! Efter luciatåget bjuder vi på glögg/saft och
pepparkaka ute på skoltrappan. Sedan är det skoldag som vanligt! Alla som vill
får komma!
Sista skoldagen är torsdagen den 22/12, taxin går som vanligt för de som
brukar åka 13.00.
Skolstart är måndagen den 9/1. Vi får en ny elev till klassen, Moses i åk 1, som
vi hälsar välkommen!
Fritids öppettider över jul och nyår meddelas senare.

Viktiga datum framöver…..
1/12 Idrott för åk 1-2-3 och boklån! F-klassen jobbar med Hanna. Åk 2 har
läsläxa.
2/12 Åk 3 har läsläxa och redovisar matteläxan. Åk 2 redovisar hemliga läxan.
6/12 Utedag för alla! Kläder efter väder, liten matsäck: macka, dricka, frukt.
Övning inför Lucia.
7/12 Åk 2-3 har slöjd i Bergunda! Åk 1 har läsläxa.
8/12 Idrott för F-1-2 i Bergunda, buss 7.40! Åk 3 jobbar med Hanna. Åk 3 har
simning! Åk 2 har läsläxa.
9/12 Åk 3 har läsläxa och redovisar hemlig läxa. Åk 1 har hemlig läxa.
13/12 8.00 LUCIAFIRANDE i kyrkan! Välkomna! Ingen utedag!

14/12 Åk 2-3 har slöjd! F-klassen åker till biblioteket i Bergunda! Åk 1 har
läsläxa.
15/12 Idrott F-1-2-3 i Bergunda. JULKUL i idrottshallen! Boklån åk 1-2-3! Åk 2
har läsläxa!
16/12 Åk 3 har läsläxa och redovisar matteläxan. Åk 2 har hemlig läxa.
19/12 Ta med en tom toarulle! Vi har julpyssel!
20/12 Utedag för alla! Kläder efter väder och liten matsäck.
21/12 Åk 2-3 har slöjd i Bergunda. Åk 1 har läsläxa.
22/12 Sista skoldagen! Ingen idrott! Vi är kvar på Ör skola. Julmys med lekar
och film! Paketgissning! (lapp kommer senare).
9/1 2017 skolan börjar kl.08.00, fritids öppet som vanligt, välkomna tillbaka!

God jul och gott nytt år önskar vi er alla!
Gizela, Lana, Greger, Ingalill och Hanna

