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Hej!
Nu är det inte många skoldagar kvar på
den här terminen. Mycket av
informationen i det här månadsbrevet
kommer att handla om skolutflykten till
Ekehagens forntidsby. Jag kommer inte
att dela ut några fler läxor.
Resten av terminen kommer vi att ha
mycket fokus på att avsluta påbörjade
arbetsområden. Vi kommer också att
arbeta mot att nå delmål i de IUP-planer
som vi har satt upp under
utvecklingssamtalen, så att eleverna
känner sig väl rustade när de börjar i
mellanstadiet efter sommaren.
Jag vill passa på och tacka för alla fina
möten under våren. Jag trivs så bra med
era barn och är tacksam för den här
tiden som jag har fått dela min vardag
med dom.
/Elin

Snart är det dags att åka på utflykt till
Ekehagen.
Bussen avgår från skolan måndagen den
13 juni kl 07.00. Vi möter upp era barn
utanför grinden från kl 06.50. Vi har en
bokad lektionstid som vi måste hålla
därför är det viktigt att bussen avgår i
tid.
Eleverna behöver ha med sig oömma
kläder för utomhusaktivitet. Regnkläder
och stövlar vid risk för regn. Om det är
en solig dag tänk på att smörja in era
barn med solskydd hemma på morgonen.
Dagen är ett komplement till skolans
undervisning om forntiden. Störst vikt
läggs vid praktiskt arbete där eleverna
lär genom att själva prova och skapa
egna erfarenheter. Besöket till
Ekehagen är en skoldag vilket innebär
att mobiltelefoner, kontanter, läsk och
godis inte ska medhavas.
Eleverna behöver ha med sig en rejäl
matsäck som räcker för en heldag samt
vattenflaska. Man får ha med sig
fikabröd så länge det inte innehåller
nötter eller mandel. Det blir svårt att
säga exakt tid för hemkomst då det är
lite beroende på trafik med mera, men vi
är tillbaka ungefär vid 15-tiden.
Med förhoppning om en lärorik och rolig
dag.
/Elin, Cecilia, Agnetha och Carina

