Veckobrev inför v. 43
Hej!

Vecka 43

Musikskolan
Onsdag

Styrelsen hälsar att ni som kan är välkomna att delta i en arbetshelg
på skolan, den 26-27/10 med start kl. 9.00. Skolan bjuder på lunch.
Bland det som behöver göras är ommålning av 4-6:ans klassrum.
Hör av er till Mikael Karlsson eller Torbjörn Vallgren för mer information.

Torsdag

Innan lovet får ni ytterligare ett veckobrev, för vecka 45.
Trevlig helg!
/Zuzanna

Idrott 1-3, bad i Lövånger

Tisdag

Eleverna i åk 1 är nu klara med en första skrivavstämning. Resultaten
dokumenteras i elevernas pärm på skolan och följs upp under de första tre
årskurserna. Avstämningarna är inga prov, utan ger oss en uppfattning om
elevernas lärande och utveckling, även om det finns riktmärken om nivåer
som förväntas vara uppnådda under varje av de första tre åren.

Redan nu vill jag hojta om att måndagen efter lovet (4/11) är det också
bad på idrotten, samt att onsdagen den 6/11 blir det fotografering på
skolan.

Lämna in läxan
Hemläxan ges

Under resten av veckan följer vi det vanliga schemat.

Vecka 44 är en lovvecka för eleverna. Av den anledning ger jag endast en
skrivläxa på tisdag, och vill man ha lovet ledigt från skolarbete, får man
gärna lämna in läxan senast på fredag innan lovet.
Jag skickar med ett läsbingoblad också, detta är emellertid helt frivilligt att
göra.

På skolan

Måndag

Eleverna ser verkligen fram emot en lovvecka, efter att ha gått i skolan i
nästan 10 veckor nu. Bra jobbat! Kanske ser de fram emot tiden efter
höstlovet också - återstoden av terminen omfattar många mysiga inslag.
På måndag är idrotten i Lövånger: åk 1-3 badar och simtränar.
Kom ihåg att skicka lämpliga saker för detta: baddräkt/badbyxor, handduk,
samt tvål/schampo.

Kom ihåg

Fluor

Fredag

Läxor (OBS! lämna in senast fredagen innan lovet):
åk 1-3 skrivläxa: Uppslaget med bokstaven Ii i respektive läxbok.
Skickar med läsbingobladet för höstlovet. Detta är valfritt att göra!

