FLASKPOSTEN v. 12–13
TORSÖ SKÄRGÅRDSSKOLA & FÖRSKOLAS INFORMATIONSBREV
Tel: Skärgårdsskolan: 070-236 99 23, e-post: rektor@torsoskola.se, Tel Lars (lilla bussen):076 025 63 25
________________________________________________________________________________________________

Vi följer folkhälsomyndigheten
rekommendationer för hur vi
hanterar Coronavirus, covid-19.
Viktigt med god handhygien, nysa,
hosta i armveck samt inte komma
till verksamheten om man har
feber och förkylning.
(mer info i slutet av flaskposten
samt under nyheter på hemsidan)
Vi slutar att använda våra gamla
telefonnummer till skolan, 0501377791, -92,-93,-94.
Använd förskolans mobilnummer
070-236 99 23.
Elevers föräldrar har
mobilnummer till respektive
ansvarig lärare.
Nytt datum för familjekvällen i
vår är torsdagen den 4 juni kl.
18.00.
Fastighetsansvarig Martin
Svensson anordnar en arbetsdag
på skolgården lördagen den 18
april kl. 9-13, där vi utför enklare
sysslor och Skärgårdsskolan
bjuder på fika.
Christina Orvet ansvarar
måndagen den 23 mars för träff på
Skärgårdsskolan för
skolsköterskor i nätverk.

Skola
BAD för alla elever från förskoleklass – åk.
6, tisdagen den 17 mars kl. 11-12 i Töreboda
badhus. Vi åker med lilla bussen och bil.
Eleverna får ett enklare mellanmål innan vi
åker och vi äter skollunch när vi är åter vid
ca kl. 12.45. Lars med lilla bussen kör sedan
hem de elever som slutar för dagen lite
senare än vanligt.
Besök av musikskolan tisdagen den 17 mars.
Elever har fått inbjudan till ”prova på ”på
musikskolan. Inbjudan finns bifogad under
fliken NYHETER.
Åk.3 har sin provperiod i för nationella prov i
svenska och matematik under v.11–20.
Proven i svenska genomförs före påsklovet
och proven i matematik genomförs efter
påsklovet.
Läxläsning på tisdagar
Läxa:
Årskurs 1–3
Matematik (åk 1–3) från måndag till fredag
Svenska (åk 1–3)
från måndag till fredag
Veckans ord (åk 2–3) onsdag till onsdag
Boklån (F-3)
tisdag med byte tisdag
Idrott (F-3)
tisdagar
Läxa:
Årskurs 4–6
Matematik
Svenska
Engelska
Idrott

från måndag till fredag
från måndag till fredag
från måndag till fredag
måndag och onsdag
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Fritidshem
Dags att se över barnens hyllor och utekläder.
Vi skickar med vantar mm hem för tvätt.
Förskola
Barn födda -14 lyssnar tillsammans med
skoleleverna på musikskolans konsert
tisdagen den 17 mars kl. 8.30.
Matsedel
v. 12
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Köttbullar, potatis, gräddsås
Sej i tomat och purjosås, potatis
Currygryta med ris
Fläskytterfilé, klyftpotatis, sås
Soppa, mjuk smörgås

v. 13
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Pytt i panna
Korv stroganoff, ris
Panerad fisk, potatis, sås
Kycklingfilé, bulgur, sås
Pastarätt

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 utgiven
information. Skärgårdsskolan finns att följa på
Facebook.

Coronavirus covid-19
Världshälsoorganisationen WHO har
klassificerat utbrottet av covid-19 som en
pandemi.
Folkhälsomyndigheten uppmanar människor
med luftvägssymtom som hosta och feber,
även lindriga symtom, att du stannar
hemma från jobb och skola och begränsar
sociala kontakter där smitta riskerar att
överföras. Behöver du sjukvårdsrådgivning
bör du kontakta 1177 Vårdguiden.
Om du har frågor om nya coronaviruset och
sjukdomen covid-19 ska du i första hand
ringa nationella informationsnumret 113
13. På Folkhälsomyndighetens webbplats
hittar du svar på de vanligaste frågorna.
Läs mer om hur och när du bör kontakta
vården hos 1177 Vårdguiden.

