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Skolan
Torsdag v.17 och v.18 har åk 4–6 bad i Töreboda badhus. Vi åker lilla bussen dit och
åter.
Alla elever har påsklov v. 16!

Under veckorna 17–20 genomförs nationella
prov i åk. 3 i matematik.
Efter påsklovet blir de flesta idrottslektioner
utomhus, så skicka med överdragskläder.

Söndagen den 28 april är
Skärgårdsskolan ansvariga för
TBIF:s tipspromenad med tema
fyrar.
Tisdagen den 30 april har
förskolan och skolan en
gemensam vårutflykt på
förmiddagen.

Fredagen den 3 maj är det
samverkansmöte på skolan
mellan kommunen och
friskolor.

Familjekväll för alla den 23 maj
kl.18. Tema fyrar!

Inga läxor och läxläsning v. 17–18.
Läxa:
Årskurs 1–3
Matematik (åk 1–3) från fredag till torsdag
Svenska (åk 1–3)
från fredag till fredag
Boklån (F-3)
mån med byte mån
Idrott (F-3)
torsdagar
Läxa:
Årskurs 4–6
Matematik
från torsdag till torsdag
Svenska
från onsdag till onsdag
Engelska
från måndag till fredag
Idrott
måndag och onsdag
Fritidshem
De flesta onsdagar på eftermiddagstid gör
fritids tillsammans med de äldsta barnen på
förskolan en utflykt till skogen.
Förskola
Mer information om förskolan är på gång i
ett verksamhetsbrev.
De flesta onsdagar på eftermiddagstid gör de
äldsta barnen på förskolan tillsammans med
fritids en utflykt till skogen.
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Matsedel
v.16
måndag Torsk, potatis, äggsås
tisdag
Kyckling, bulgur, paprikasås
onsdag Köttbullar, potatis, sås
torsdag Pastarätt
fredag LOV Långfredag
v.17
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

LOV Annandag påsk
Pytt i panna
Grekiska biffar, klyftpotatis, tzatziki
Flygande Jakob med ris
Soppa med mjuk smörgås

v.18
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

Vegetariska biffar, ris, örtsås
Fläskkarré, potatis, sås
LOV 1: a maj
Jambalaya
Pastarätt

Till alla rätter serveras olika grönsaker!
Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan
fredag v. 18
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.

