Månadsbrev
September
Nu har skolan kommit igång på riktigt! Det är mycket nytt för
förskoleklassbarnen och de nya ettorna, det är vanligt att de kan vara mycket
trötta så här i början.
Vi hade en fin utedag i Svanebro, där vi letade småkryp på land och i vatten och
barnen badade! Vi bifogar lite bilder!
Vi skulle behöva lite hjälp med att röja i ”lekskogen” bakom Örgården, gärna
inom 14 dagar. Ni som har möjlighet kan väl prata ihop er och hjälpas åt? Vi ska
nämligen gå dit på utedagen om några veckor.
Vad gör vi på idrotten: vi fortsätter att vara ute så länge vädret tillåter. Mycket
gruppstärkande lekar så här i början på terminen. Kom ihåg att ta med
handduk.
Biblioteket: snart kommer åk 3 få läsa böcker i olika genrer och ha boksamtal.
De lånar en bok och har i skolan. Åk 1 och åk 2 och åk 3 ska låna en skönlitterär
bok att ha i klassrummet. För övrigt får man låna tre böcker att läsa hemma.
OBS! Viktigt att böckerna kommer tillbaka i tid. För att hjälpa barnen att hålla
reda på sina låneböcker har de var sin tygväska att frakta sina böcker i till och
från biblioteket.
Höstens föräldramöte kommer att meddelas senare, vi väntar bland annat på
besked om ny rektor.
Eleine Lindahl är ny skolsköterska och börjar den 6/10. Hon kommer att vara
några dagar i Bergunda fram till dess.
Vi har fått en musiklärare, Johanna Cnattingius,
som kommer från Öjaby ut till oss på onsdagar,
så vi har fått ändra lite på schemat.

Hanna kommer att ha inskolningssamtal med åk 1 i slutet av september eller
början av oktober. Ni får ett mail om tider.
Läxdagar:
Åk 3 har läsläxa fredag-fredag. Hemlig läxa eller matteläxa måndag till fredag
varje vecka.
Åk 2 har läsläxa torsdag-torsdag. Hemlig läxa varannan vecka.
Åk 1 har läsläxa onsdag-onsdag. Hemlig läxa varannan vecka.
Viktigt att veta:
1/9 Idrott för f-1-2 i Bergunda. Ni ska vara på skolan senast 7.30! Åk 3 har
simning! Jobb i klassrummet först!
2/9 Läsläxa för åk 3!
6/9 Utedag för F-1! Liten matsäck med! Kläder efter väder!
7/9 Slöjd åk 2 och 3. Biblioteksbesök för f-klassen. Barnen ska vara på skolan kl.
7.30! Läsläxa åk 1!
8/9 Idrott för åk 1-2-3! Kom i tid till bussen 7.30! Bibliotek! Nya skolsköterskan
Elanie kommer på besök. F-klassen jobbar med Hanna. Läsläxa åk 2!
9/9 Läsläxa och redovisning av hemlig läxa för åk 3!
13/9 Utedag för alla F-1-2-3! Liten matsäck, kläder efter väder! Skördefest på
skolgården. Vi skördar det vi planterat och kokar soppa. Vi behöver lite
kryddväxter till soppan, ni som har hemma får gärna ta med ett knippe.
14/9 Slöjd: åk 2 och åk 3. Läsläxa åk 1!
15/9 Idrott för åk F- 1-2! Åk 3 har simning! Läsläxa åk 2!
16/9 Åk 3 läsläxa och matteläxa! Åk 2 redovisa hemlig läxa!
20/9 Utedag för F-1! Liten matsäck, kläder efter väder! Åk 2-3 jobbar med
Hanna.
21/9 slöjd åk 2och åk 3. F-klassen har biblioteksbesök. Åk 1 läsläxa!

22/9 Idrott åk 1-2-3! Bussen går 7.30! Bibliotek! Åk 2 läsläxa!
23/9 Åk 3 läsläxa och hemlig läxa! Åk 1 redovisa hemlig läxa!
27/9 Utedag alla! Ta med liten matsäck och kläder efter väder!
28/9 Slöjd: åk 2 och åk 3. Åk 1 läsläxa!
29/9 Idrott F-1-2! Åk 3 har simning. Åk 2 läsläxa!
30/9 Åk 3 läsläxa och matteläxa! Åk 2 redovisa hemlig läxa!
OBS! 5/10 STUDIEDAG SKOLA OCH FRITIDS STÄNGT!

Trevlig helg önskar vi på skola och fritids!
Bilder från skolstarten och Svanebro!

Vi arbetade med våra regler på skolan.

