Hej på er!

Juni brevet

Tänk vad ett år går fort, nu är det snart dags för skolavslutning. Ett härligt sommarlov
ligger framför oss.
Barnen kommer att få med sig ett ”Läsbingo” hem över sommaren. Suzanne och jag önskar att
ni läser tillsammans med barnen, det är så lätt att ”tappa” sin läsning över sommaren.
Tänk att dessa goa barn nu har gått sitt andra år här på AFS. En fantastisk resa som vi fått
vara med om. De har knäckt koden att läsa, skriva och de har lärt sig räkna med både ental
och tiotal.
Vi jobbar nu med ”Tema havet” Så mycket vi lär oss! Pernilla har haft med sig musslor, kräfta och
räkor. Förra veckan hade hon med sig både en makrill och en krabbetaska. Så intressant att få
uppleva det man läser om på riktigt.
Som avslutning på temat kommer vi åka till Lysekil och få en guidad tur på Havets hus. Detta gör vi
onsdag den 8/6.
Vi samlas på skolan kl 8:00 och vi kommer tillbaka ca kl.15:15. Barnen behöver ha med sig en rejäl
matsäck, ryggsäck, dryck, och ombyteskläder ifall man blir blöt. Regnar det behöver de ha med sig
regnkläder. Barnen får ta med en liten fika. Ingen godis eller läsk. Vi kommer att äta vår lunch i
Pinnevik och där kommer vi även att fiska krabbor. De kommer inte att få bada. Om man har en håv
hemma får man gärna ta med den, tänk på att namna den. Vi kommer gå på klipporna så gympaskor är
ett måste. Tänk på att smörja in barnen med solkräm på morgonen. Solen är stark när man är ute en
hel dag.Tag gärna med en keps eller solhatt.
Tordagen den 9/6 åker vi till Bibloteket i Nödinge för att få vara med på en överraskning. Vi åker i
skolans bussar. Vi börjar och slutar som vanligt.
Den sista tiden går mest åt till att göra färdigt arbeten och att städa och plocka iordning.
Skolavslutningen den 16 juni är av tradition i Starrkärrs kyrka. Barnen börjar som vanligt på skolan
kl. 8.20 och vi åker gemensamt med buss upp till kyrkan. Därefter blir det ”Tårtkalas” för barn och
föräldrar i Prästalund. Vi avslutar dagen med att önska varandra en trevlig sommar. De barn vars
föräldrar åker och jobbar efter tårtan tar fritids med tillbaka till skolan. Meddela fritids om ditt
barn skall vara kvar på skolan. Om det skulle vara dåligt väder så återkommer vi med information.
Vi vill tacka för det här året då vi har fått ha era goa barn tills låns och vi ser fram emot att få möte
dem igen till hösten. Vi vill önska Tilda lycka till då hon kommer flytta till Floda och byta skola.
Vi hälsar då Evelin välkommen till vår klass.
Varmt välkomna till årskurs 2 tisdagen den 23 augusti kl.8.30 i klassrummet. I höst kommer vi att
börja varje dag kl.8.30 och sluta kl.13.30
Nu önskar vi er en härlig sommar
Hälsningar

Suzanne, Therece och Gisela

