
 

 

mars 2019 
 

 

Hej igen! 

Tiden springer iväg och nu är det redan 

dags för mars månad, och våren knacka r 

på!  

 

Tack för att så många kom på 

föräldramötet. Det var ett lite omtumlande 

möte med blandade känslor. Har ni 

ytterligare frågor som inte kom upp på 

mötet är ni välkomna att kontakta oss.  

 

Under mars månad fortsätter vi med våra 

multiplikationstester och engelskaläxor. 

 

Den 19:e mars ska hela mellanstadiet åka till 

Göteborgs konserthus för att lyssna/se ”Peter 

och vargen”. Föreställningen börjar kl.11.00 

och vi åker egen buss från skolan. Vi äter i 

bamba när vi kommer tillbaka vid 12.30. Det 

kan vara bra att ta med någon frukt denna 

dag för att fylla på frukosten. 

 

Veckan där på, den 26/3, åker vi till 

Skepplanda och tränar simning. Glöm inte 

badkläder! 

 

Vad gäller önskemålet att spela en 

fotbollscup, satsar vi på Energikicken. Det är 

en fair play-cup för 5:or som anordnas av 

Göteborgs energi och Ifk Göteborg. Den 

går av stapeln 21-23/5 på dagtid.  

 

Eleverna vill också ha sin utlovade klassfest. 

Vi kollade av om det finns någon veckodag 

som det inte var aktiviteter på men, det var 

det inte. Vårt förslag är fredag den 15/3 

mellan 18-20. Är det några föräldrar som 

kan ställa upp och vara med? 

 

Vi har hittills fått in en intresseanmälan av er 

föräldrar, att följa med på klassens 

upplevelseresa till Vårhaga Sommargård 

den 10-11/6. Har ditt barn svårt att sova 

borta eller andra särskilda behov, bör ni 

vara med. Det finns minst 30 sovplatser. 

 

  Hälsningar 

  Lena och Anders 
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