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Fredagen den 17 maj är det en
stängningsdag på förskolan och
fritidshemmet. Dagen används till
kompetensutveckling för personal.
Meddela Helena om behov av
barnomsorg finns.
Elever i skolan har en vanlig
skoldag.
Varmt välkomna till familjekväll för
alla den 23 maj kl.18. Temat för
kvällen är fyrar!
Kvällen inleds med sånger av barn
och elever i alla åldrar. Därefter kan
man gå en kort tipspromenad på
gården och pris lottas ut till alla
som deltar och möjlighet finns att
besöka vår vernissage i
idrottshallen där alla fyrar visas.
Skärgårdsskolan bjuder på
hamburgare.

Tacksamma om schemalappar för
sommaren med tider kommer in, så
vi kan planera för verksamheten på
bästa sätt!

Skola
Under veckorna 17–20 genomförs nationella
prov i åk. 3 i matematik.
Åk 6 har nationellt prov i matematik måndagen den 6 maj och onsdag den 8 maj.
Kort information ges här med datum för
vad som händer i slutet av terminen. Mer
utförlig information kommer senare:
Onsdag den 15 maj. Förskoleklass, åk1-6 besöker fyrsällskapet på Snapen. Vi åker lilla
bussen och bilar dit och åter. Går bra att ta
med egen liten matsäck, skolan tar även
med och vi äter lunch i skolan.
Måndag och tisdag 20–21 maj har skolelever
lovdagar p.g.a. rättning av nationella prov.
Alla elever slutar kl. 12.50 torsdagarna den
23 maj, familjekvällen och torsdagen den 13
juni.
Måndagen den 27 maj åker förskoleklass, åk
1-2-3 på skolresa till Hajstorp med lilla bussen. (Blivande förskoleklass har inget pass
den här dagen med skolan utan är med förskolan.)
Tisdagen den 11 juni åker åk. 4-5-6 till Boda
Borg med lilla bussen. Två föräldrar behöver
följa med.
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Hajk för åk. 4-5-6 på segelklubben Skeberga
den 3–4 juni.

Vanligt knytte den 6 maj och sen avslutning
den 27 maj.

Läxor och läxläsning v. 19–20.
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

Förskolan har fått certifikat från Grön Flagg
för sitt arbete med kemikaliesmart förskola.

Fritidshem
Fritidshemmens dag firas tisdag den 14 maj
med drop-in fika!
Lovdagar för elever måndag och tisdag den
20–21 maj. Meddela era tider för dagarna till
Johanna
Förskola
Förskolans dag firas torsdagen den 16 maj på
förmiddagen och mer information kommer
på tavlan.
Blivande förskoleklass har inget pass med
skolan den 27 maj utan är då med förskolan
p.g.a. skolresa.

Matsedel
v.19
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Falukorv, makaroner
Drumsticks, ris, kall sås
Taccobuffé
Stekt torskfilé, potatis, kall sås
Soppa, mjuk smörgås

v.20
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Köttbullar, potatismos
Broccoligratäng
Tikka Masala, ris
Fisk i ugn, potatis
Pastarätt

Till alla rätter serveras olika grönsaker!
Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan
fredag v. 20
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.

