Månadsbrev
Oktober
Under vecka 43 kommer vi ha vår årliga ”hälsovecka” och jobba med
temat hälsa på olika sätt. Vi kommer att springa Ör-loppet 26/10, ha
röris varje dag, jobba med massage-sagor, prata om genus och prata
hygien och se på film. Under denna vecka uppmärksammar vi även
FN-dagen och pratar om hur det ser ut för barn i andra länder.
Skolsköterskan kommer och pratar med oss också.
Vi har friidrottsdag den 24/10 och är på Telekonsult Arena hela
dagen. Lunch med från skolan. Ta med inomhusskor, bekväma kläder
och vattenflaska. Liten nyttig fika kan man ta med sig- inga kakor
eller kex. Vi åker buss och är hemma till kl. 13.00.
Samtal för åk 2-3, tider finns på föräldramötet.
Höstlov v 44, fritids är öppet- ändra ev. schemat på DEXTER!
Viktigt att veta:
3/10 Föräldramöte! Välkomna!
2/10 Utedag för F-1. Kläder efter väder och liten matsäck. Åk 1 har läsläxa!
5/10 STUDIEDAG! Skola och fritids stängt pga. utbildning.
6/10 Idrott för 1-2-3 och boklån! Läsläxa för åk 2! Hanna semester, Angela
vikarie.
7/10 Åk 3 har läsläxa! Hanna semester, Angela vikarie.
11/10 Utedag för alla, F-1-2-3! Kläder efter väder, liten fika.
12/10 Slöjd för åk 2-3. Läsläxa åk 1!

13/10 Åk 3 simning! Jobbar med Hanna först! Åk F-1-2 har idrott! Åk 2 har
läsläxa!
14/10 Åk 3 har läsläxa och hemlig läxa! Åk 1 har hemlig läxa!
18/10 Utedag för F-1, liten fika och kläder efter väder! Åk 2-3 jobbar med
Hanna.
19/10 Åk 2-3 har slöjd! F-klassen åker till biblioteket! Åk 1 har läsläxa!
21/10 Åk 3 har läsläxa och matteläxa! Åk 2 har hemlig läxa!
24/10 Telekonsult arena! Friidrottsdag! Liten matsäck, inne gympakläder och
inne gympaskor! Vattenflaska!
25/10 Gemensam frukost på skolan kl. 08.00! Besök av skolsköterskan.
26/10 Slöjd åk 2-3. Åk 1 har läsläxa! Vi springer Örloppet!
27/10 Idrott åk F-1-2! Åk 3 har simning! Jobbar med Hanna först!
Internationella nalledagen! Ta med ett gosedjur, gärna en nalle, till skolan! Vi
jobbar med dem under dagen! Åk 2 har läsläxa!
28/10 Åk 3 och åk 1 har hemlig läxa! Åk 3 har läsläxa!
Vecka 44 HÖSTLOV!
Kropps-matte!

Skördefest!

Vi jobbar med mönster.

Bråkpizza och multiplikation.

Trevlig helg önskar personalen på skola och fritids!

