Veckobrev inför v. 47

Hej!

Vecka 47

Kom ihåg

På skolan

Lämna in läxor

Idrott 1-3, bad

Måndag

På måndag åker åk 1-3 till Lövånger och badar/simtränar. De brukar
åka ganska direkt efter att de har ätit, ca 11.15 (lunchrasten uteblir).
Många elever hann åka skridskor innan tövädret tog över.
Påminn gärna hemma om skridskoåkningsregler: de barn som inte
är självständiga åkare eller som behöver hjälp med att ta på/av sig
skridskor, får bara åka på lunchrasten (då har vi mer tid och
personal för att hjälpa barnen).
Vi uppskattar också om barnen ställer sina skor och skridskor på
mattan i skolkorridoren, samt hänger overaller på sina krokar. Det
blir många kläder, skor och skridskor liggande på golvet annars,
på ett ställe där det är mycket trafik dagtid (till och från matsalen
samt klassrummen).
Golvet i korridoren torkas flera gånger per dag, ändå går det inte att
undvika att det blir blött. Man får gärna skicka inneskor med sitt barn
för att det ska slippa sura sockar eller att vara barfota på lektioner.
Blöta kläder och skor ska gärna ställas i torkskåpen så fort man
kommer in, så att de är redo att användas under nästa rast.
Märk kläder, skor, hjälmar och skridskor!
Eleverna är ute på rasterna utom vid riktigt dåligt väder. Det är dem
till gagn att kunna röra på sig flera gånger om dagen, hinna leka
med andra och inte vara inomhus timmar i sträck.
Vid behov träna hemma så att barnet kan ta på sig ytterkläder i stort
sett självständigt och lagom smidigt (kanske gör en lekfull utmaning
av det och ta tid ibland?) så att det hinner få ut mer av rasten.
Trevlig helg!
/Zuzanna

Hemläxan ges

Tisdag
Musikskolan
Onsdag

Fluor
Torsdag
Fredag

Läxor (OBS! lämna in senast måndagen den 25 november):
åk 1-3: Uppslaget med bokstaven Dd i respektive läxbok. Läsläxa.

