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Allmän information Det är nu helt klart att Maria Nord blir ny
rektor nästa läsår. Hon har besökt oss hela dagen idag.
Nästa vecka, den sista för detta läsåret, händer det mycket kul.
På tisdag hjälper alla skolbarnen från F-7 till att laga tacos.
På onsdag åker vi till zoo. Vi har beställt en buss som tar 29
personer och det är precis så att alla barnen och personalen får en
plats var. Det är därför inte säkert att någon förälder får plats i
bussen, men kan naturligtvis ta egen bil. Alla behöver ta med
matsäck den dagen. Vi åker från skolan kl.9.00.
På torsdag är det elevernas dag. De planerar en aktivitet var. På
eftermiddagen har vi ”Holifest” då vi kastar färgpulver på varandra.
Barnen bör ha ett extra ombyte med kläder som man inte är rädd
om. På fredag är det avslutning med fika mellan klockan 10 och 12.

Matsedel vecka 24
Måndag: Kyckling och nudelsoppa,
pannkakor, banan
Tisdag: Skolbarnen lagar tacos
Onsdag: Utflykt med medhavd
Matsäck
Torsdag: Korvgrillning på skolgården.
Fredag: Avslutningsfika

Vildhunden
Det har varit tema ”smak” den här veckan och vi
har smakat på socker, salt, äpple och rå potatis
för att känna skillnader mellan sött, salt, beskt
och syrligt. Varje dag den här veckan har något av
skolbarnen varit hos oss, det har barnen tyckte
varit jättekul. Det fortsätter vi med nästa vecka.
På idrotten tränade vi på att rulla/kasta och ta
emot bollar och olika sätt att hoppa. Läs Allmän
information för info om hur nästa vecka ser ut.
Trevlig helg!

Klass 2-5 och 6-7

F-klassen
Vi började veckan med att baka chokladbollar som
vi fick till fika i en lekpark. Jättemysigt och kul
hade vi! Vi har också jobbar
klart med de sista kapitlen i
vår arbetsbok och spelat
olika spel.
Pojkarna har kommit in i en
period då de skriver av ren
glädje utan att man behöver uppmuntra dem.

Ryska, engelska och bild

Vi närmar oss terminens slut och nu ska
allt avslutas. Vi har många GOTD
redovisnigar om havet djur och om
konstnärer. Det finns mycket spännande
i våra hav och vi lär oss alla nya saker
om havets invånare. I dag har haft
besök av en dansk kille som heter Elliot.Det var mycket trevligt!
Ha en riktigt skön helg!

Vi har haft en fantastisk vecka!
I onsdags tog vi en promenad till universitetet tillsammans med Håkan och Andrej för att intervjua
okända ryssar om Sverige. Roligt och lyckat blev
det!
På engelska närmar vi slutet med våra projekt om
tips för fotbollfans. Nästa vecka kommer man att
kunna se dem i matsalen.
Vi har också kollat på en animefilm på engelska
tillsammans med Håkan.
Have a nice weekend! Valja

