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Stängningsdag på förskolan
och fritidshemmet måndagen
den 25 mars. Meddela Helena
om behov av omsorg finns denna
dag.
Verksamhetsråd tisdagen den
12 mars kl. 19.00.
Alla vårdnadshavare till barn och
elever vid Skärgårdsskolan
hälsas varmt välkomna.
Rådet ger möjlighet till
information, delaktighet och
inflytande.
Anette Karlsson, kommunens
chef för familje- och
individomsorg deltar.
Tillsammans med
Skärgårdsskolor i nätverk är vi
med i projektet fyrar och alla
barn/elever lär sig om och
gestaltar fyrar på olika sätt!
Fyrar kommer att vara i centrum
vid Familjekväll för alla den 23
maj kl.18.
Hårlöss finns i skolan, så var
uppmärksamma och följ rutiner
för behandling på vårdguiden
1177.

Skola
Helena har semester v. 10 och Maria har matematikutbildning mån 4/3. Vikarier under
veckan är Sofie och Lars Ålstam.
Onsdagen den 13 mars kommer Folktandvården, Mariestad och flourlackar elevers tänder
i åk. 6 och elever i förskoleklass, åk.1-2-3 får
se en teater om hur man vårdar sina tänder.
Utedag fredagen den 15 mars. Mer info senare!
Under veckorna 11–20 genomförs nationella
prov i åk. 3 i svenska och matematik.
Lappar till klassfotbollen är utdelade. Skolan
samlar in lapparna och lämnar sen över ansvaret för anmälan och betalning av lag till
föräldrar.
Läxa:
Årskurs 1–3
Matematik (åk 1–3)
Svenska (åk 1–3)
Boklån (F-3)
Idrott (F-3)
Läxa:
Årskurs 4–6
Matematik
Svenska
Engelska
Idrott

från fredag till torsdag
från fredag till fredag
mån med byte mån
torsdagar
från torsdag till torsdag
från onsdag till onsdag
från måndag till fredag
måndag och onsdag

Philip Lindblom från
Vadsbogymnasiet har praktik v.
10–13 med Andreas i köket.

Fritidshem
Månadsbrev för mars månad är på gång.

Det råder förbud mot nötter på
Torsö Skärgårdsskola på grund
av allergi.

Förskola
Vi hälsar Meja med familj välkomna till
Skärgårdsskolan.
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Alla barn och elever har fått ge förslag på
sin favoritmat och lämnat listor till
Andreas i köket. På onsdagar serveras
önskematen.
Matsedel
v.10
måndag Kassler i ugn, ris
tisdag
Ugnspannkaka
onsdag Kycklingkebab, klyftpotatis, sås
torsdag Fisk i basilikasås, potatis
fredag Pastarätt
v.11
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

Korv med mos
Pannbiff, potatis, sås
Lax, potatis, sås
Kyckling i mangosås, ris
Soppa

Till alla rätter serveras olika grönsaker!
Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan
fredag v. 11
Under fliken NYHETER på hemsidan finns
en undersida som heter Information från
verksamheten. Där finner du alla utskickade
papper
Skärgårdsskolan finns att följa på Facebook.

