Veckobrev för 1:an
v 38
Ett torsdagsbrev denna vecka eftersom
det är Skoljoggen imorgon fredag!
Tack för god uppslutning på föräldramötet, trevligt att möta er och trevligt med
engagemanget i smågruppsdiskussionerna! Med v-brevet följer en
sammanfattning av f-mötet.
Vi har i stort sett avslutat veckodagstemat, det kommer inga fler ”hårresande”
berättelser om div gudar (som gett namn åt några av veckodagarna) och annat från
asatron. Barnen har gillat såväl filmer som berättelserna i temat, det har satt
fart på fantasin. Lite jobb återstår innan vi lämnar det här helt, vi ska titta
på/läsa några berättelser om ”lokala” jättar som ”sägs” ha levt och funnits i
våra trakter. Fantasieggande berättelser det med och det
kommer vi att ägna lite tid åt.
Sedan blir vi mer verklighetsförankrade och tar oss an
nästa tema- hösten. På torsdag-em (30/9) går vi en tur till
”vår” skog för att göra en ”höst-koll”, stövlar om det är
blött och i övrigt kläder efter väder.

Imorgon är det alltså dags för Skoljoggen. Vi repeterar lite kort det vi skrev
i förra v-brevet:
 Samling på skolgården kl 8.00 för gemensam promenad till Kygelvallen.
 Går tillbaka till skolan kl 10.45. Skolbussen går vanlig fre-tid.
 Matsäck med, grilleld finns för den som vill grilla korv.
 Kläder efter väder
 Ryggsäcken får åka bil upp till Kygelvallen, hem bär man den.
 OBS! Det är OK att åka/gå hem direkt från Kygelvallen tillsammans med förälder
eller annan vuxen, men ni måste meddela oss det i så fall så alla blir avprickade.


OBS! På f-mötet bestämde föräldrarna i ettan att inget godis tas med
på friluftsdagar. Frågan tas sedan vidare till f-rådet. Ettans föräldrar tycker
det är en angelägen fråga och de tycker att det är högst onödigt med godis på en
friluftsdag.

VÄLKOMNA att vara med vid Kygelvallen om ni har tid och möjlighet!
VÄND!

På f-mötet berättade Chris om en kommande Skolenkät (som fylls i på nätet). Med
v-brevet följer ett papper med inloggningsuppgifter och instruktioner hur det
går till att fylla i enkäten.

Boklånet går ju bort denna v (skoljoggen) men om någon vill låna på måndag
går det bra annars så blir det boklån som vanligt kommande fredag.

Så här kommer v39 att se ut:
Onsdag 28/9

Ta med läxan och ny läxa kommer hem.
(läxa ons-ons).

Torsdag 29/9

Idrott ombyte och handduk.
På em en ”höst-koll” (kläder efter väder, stövlar om det är
blött)

Fredag 30/9

Boklån

/Anna o Ethel

