
                                      

     

 

 

                                Hej igen!                     Brevet hem i juni årskurs 1 

 

Då var det dags för terminens sista brev. Tänk vad tiden går fort när man 

roligt! 

Vi hälsar Rebecka Fryxelius välkommen tillbaka på fritids och hon är även 

resurs i årskurs1.  

 

Vi hade en fantastiskt fin skolresa till ”Havets hus ” där barnen fick uppleva 

och undersöka vad som finns i Gullmarsfjorden. De fick klappa, känna och 

ställa frågor till vår duktiga guide. Barnen fick mycket beröm av guiden för 

att de redan kunde så mycket om vilka djur som finns i havet samt att de var 

så trevliga och vetgiriga. Känn er stolta som har så härliga barn! Efter 

besöket var det dags att promenera bort till ”Pinneviken” och fiska massor 

av krabbor. Solen sken och vi upplevde en underbar dag vid havet. Barnen 

var verkligen jätteduktiga! 

 

Här kommer lite info om vad som händer i juni: 

 

Onsdagen den 6 juni 

Vi är inbjudna att se en musikal som skapande profilen framför i Ledet. 

Barnen slutar därför lite senare. 

VÅRSALONG  

Torsdagen den 7 juni kommer kl.16-18 kommer ”Vårsalongen” att äga 

rum.I år kommer förskolan-lågstadiet att pröva något nytt : barnen har 

tillverkat olika saker som vi säljer på kvällen. I klass 1 har vi gjort armband. 

Barnen har ritat upp egna mönster för att sedan trä pärlor till jättefina 

armband. 

Alla är varmt välkomna!  Se mer info om ”Vårsalongen” på hemsidan 

 

Avslutningen blir i Starrkärrs kyrka fredagen den 15 juni kl.9.00.  Vi åker i 

hyrd buss till och från kyrkan. Obs! Tyvärr är det endast föräldrar från klass 

9 som kan deltaga i kyrkan. Efter avslutningen i kyrkan går vi ner till 

Prästalund och har en gemensam fika. Vid regn meddelar vi er föräldrar via 

mail om vi istället fikar i klassrummet. Om ditt barn slutar i Prästalund efter 

”fikastunden” är det viktigt att du meddelar/mailar fritidspersonalen så att 

det kan skriva in vilka barn som inte åker med bussen tillbaka till skolan.  

Vi vill tacka Margareta Olsson som går i pension den 7 juni. Vi är så 

tacksamma och glada för det här året som du har varit hos oss! Din stora 

kunskap och ditt alltid ”barnens bästa ”för ögonen samt många goa skratt är 

för alltid sparat i våra hjärtan. Ett varmt tack och lycka till som pensionär! 

Du är alltid varmt välkommen tillbaka! 

Barnens tider i årskurs 2 blir kl.8.30-13.30. 

Nästa termin börjar torsdagen den 23 augusti kl.8.20. Välkomna! 

Tack för ett fint år tillsammans med era härliga barn och ett gott samarbete 

med er föräldrar! 

                       Sommarhälsningar från Rebecka, Margareta och Suzanne    

                                                   


