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VECKOBREV
Årskurs 4 | Maj | Vecka 22

Detta händer:

Hej!

Onsdag 8/6 Skolavslutning

Här kommer det sista veckobrevet för den här terminen för nu är
det snart dags för sommarlov.

Kontaktuppgifter:
Anna Zetterqvist
070-315 47 44
Ola Larshans
070-357 22 75
Susanne Malmberg
076-849 52 90
Peter Westin
076-828 30 80
Sjukanmälan går bra att göra
till Anna via sms eller till
skolans telefonsvarare
0271-572 04.

Vecka 23:
Måndag: Lediga

Den här veckan har varit händelserik på många sätt. I tisdags var vi
till Östanåsågen på studiebesök. Vi hade ett fantastiskt väder och
en härlig förmiddag där vi fick mycket information och fakta om
skogen och sågverksindustrin. I onsdags bjöds vi på en fartfylld
show på Småstjärnorna, det var både dans, musik och trolleri som
vi fick se.
På papperen som vi tillverkade här i skolan klistrade vi fast
elevernas härliga haikudikter. De som ville fick de ta med sig dessa
igår. Igår var vi ute nästan hela dagen. Först så var vi ute och lekte
lekar i tvärgrupperna och sista lektionen gick vi till Öjeparken och
spelade brännboll. Vi passade även på att bjuda eleverna på glass i
det soliga vädret.
På tisdag kommer vi ta hem papper ifrån bänken, göra klart pärmar
och ta hem alla våra bilder så skicka gärna med en plastpåse som
de kan lägga allting i.
OBS! Kom ihåg att ta med Mio min Mio på tisdag så att vi kan
lämna tillbaka dem till biblioteket!
Idag skickar vi med hem en inbjudan till skolavslutningen och
elevernas omdömen.

Tisdag: Ingen slöjd, musik eller
after plugg.

Jag och Ola vill passa på att tacka för det här läsåret! Tack för
förtroendet och tack för ett mycket gott samarbete!

Onsdag: Skolavslutning, samling
10.00 i klassrummet. Avslutningen
börjar kl. 10.30 i Öjeparken.

Vi ses på onsdag i Öjeparken!

Soliga hälsningar Ola och Anna

Torsdag:
Fredag:
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