Månadsbrev
Augusti

Välkomna till skolan och förskoleklassen! Nu väntar ett nytt
spännande läsår tillsammans med barnen och er föräldrar! Vi
hälsar de nya sexåringarna särskilt välkomna!
Månadsbrevet kommer att mailas ut och kommer även att finnas på skolans
hemsida: http://www.vaxjo.se/orskola
Veckans info finns även på whiteboardtavlan i tamburen.
Se över era kontaktuppgifter, mailadresser och telefonnummer på
Dexter så att de stämmer, då vi använder dessa som klasslista.
Information om E-tjänst hänger på barnens platser i hallen, fyll i snarast!
Sjukanmälan
• ska göras varje dag barnet är hemma, gäller åk 1-2-3.
• för att anmäla frånvaro för åk 1-2-3 ringer du som vårdnadshavare till
telefonnummer 0470-79 69 81. Knappa in elevens tiosiffriga
personnummer och tryck därefter på 9 för hel dag. Sjukanmälan görs
varje dag innan kl 08.00.
• Förskoleklass och de barn som har morgonfritids ringer till skolan för
att anmäla frånvaro, om ditt barn brukar äta frukost måste du ringa
innan kl.07.00 och meddela om barnet inte kommer. Telefon 0472268386.

Schema fritids/ Dexter
Alla schemaändringar och nya scheman ska ni föra in på Dexter helst 2 veckor
innan förändringen gäller, detta för att personalen ska kunna planera
verksamheten, rätt personaltäthet och måltider.

Ledighet under skoldagen, tex. tandläkarbesök, meddelas så snart ni fått
tiden till Hanna! Det går bra med mail. Ledighet under fritidstiden meddelar
ni Greger eller Ingalill!
Första skoldagen tror vi att barnen kan lämnas utan att ni föräldrar behöver
vara med. Vi börjar klockan 08.00 och skoldagen slutar kl. 13.00. Skolskjutsen
går från skolan kl.13.10 och vi måste veta vilka barn som ska åka med taxin.
Meddela gärna på morgonen.
Varje dag har vi högläsning innan rasten och då finns det möjlighet för barnen
att äta ev. medhavd frukt, grönsak eller smörgås. Om barnen vill ha delad frukt
är vi tacksamma om ni har gjort det redan hemma. Barnen i åk 2-3 kan ta med
sig sin röda mapp, där vi ska förvara läxor och andra viktiga papper. Åk 1 får en
mapp av Hanna första skoldagen.
Första veckorna kommer vi att arbeta lite extra med att stärka den nya gruppen
med lekar och övningar. Vi kommer också att focusera på våra regler och hur vi
bla uppför oss i matsalen. Vi vill ha en trevlig miljö i matsalen där barnen har
ett bra bordsskick. Prata gärna med barnen om detta hemma.
På tisdagar har vi utedagar. Barnen ska ha med sig en liten matsäck: frukt,
grönsak eller macka och något att dricka. Ej sötsaker som kex, godis, kakor och
bullar! I månadsbrevet skriver vi vilka klasser som ska följa med på utedagen.
Förskoleklassen och åk 1 har utedag varje vecka. Udda veckor har alla utedag.
Men de två första veckorna har vi gemensam utedag. Kläder efter väder och
sittunderlag. Se till att extrakläder och stövlar (rätt storlek, fötterna växer
fort) finns på skolan! Vi går alltid ut! Glöm inte namna barnens kläder!
Dagar då vi åker till Bergunda för idrott,slöjd och bibliotek, måste barnen vara
på skolan senast 7.30.
Skolmatsedeln finns att hitta på appen ”skolmaten”.
Att komma ihåg:
22/8 Skolstart 8.00! Välkomna tillbaka!
23/8 Utedag för alla barn F-1-2-3! Vi promenerar till Svanebro. Om barnen har
håvar ta gärna med dem. Vi ska titta efter småkryp på land och i vatten. Ta med

liten matsäck och sittunderlag. Det blir tillfälle för bad för de som vill. Vi äter
lunch ute! Tillbaka på skolan till kl.13.00.
24/8 Slöjd åk 2-3. Slöjdlärarna Mari eller Jonas möter upp på Bergunda skola.
Bussen går från skolan 7.40!
25/8 Åk 1-2-3 har idrott med Ingalill och Greger i Bergunda. Förskoleklassen är
kvar på skolan och träffar Hanna. Vi åker med första bussen till Bergunda 7.40.
De elever som åker med den senare bussen från Åby sitter kvar och åker vidare
in till Bergunda, Greger åker med i den bussen. Idrotten har vi utomhus så
länge vädret tillåter. Barnen behöver bra joggingskor, idrottskläder och
handduk. Vid kallare väder behöver barnen långärmat och långbyxor typ tajts
eller joggingbyxor.
Boklån, ta med sommarböckerna och använd bokkassen!
30/8 Utedag för alla! Kläder efter väder och liten matsäck.
31/8 åk 2-3 åker på slöjd i Bergunda. Skolfotografering!
1/9 Åk 3 börjar med simning! Ta med badkläder, tvål/schampo och handduk!
Greger åker med från Ör skola. Arbete i skolan med Hanna först! Ta gärna med
en extra frukt/macka då lunchen blir först efter kl. 12.00! Idrott för åk F-1-2 i
Bergunda.
Studiedagar och stängningsdagar på fritids hösten 2016: 5/10 skola och fritids
stängt!
Höstlov v.44
Under hösten kommer Isabella och Therese från Killingen jobba vissa dagar på
fritids.
Vi önskar er alla en fortsatt härlig
augustimånad!

