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Skola
Utedagar till Hulan. Temat för dagarna är
småkryp i vattnet. Viktigt med stövlar!
Förskoleklass, åk 1–2 åker tisdagen den 31
maj och åk. 3–6 åker onsdagen den 1: a juni.
Båda grupperna reser dit och åter med lilla
bussen. Skolan tar med matsäck och är åter
till lunch.

Fredagen den 10 juni är det
skolavslutning i Torsö kyrka kl.
08.30. Elever samlas vid
Torsögården kl. 08.20. Meddela Lars
och lilla bussen om man vill ha
skolskjuts den här dagen.
Vinnare av pris i 5-kampen på
familjekvällen blev efter dragning,
familjerna Gustafsson, Hård och
Sjöberg. GRATTIS!
Protokoll från skolans
verksamhetsråd den 19 maj finns att
läsa på hemsidan under nyheter.
Sofie Johansson avslutar sin
anställning på Skärgårdsskolan vid
semestern och vi önskar henne lycka
till med ny lärartjänst.
Vi hälsar förskollärare Therese
Ljungkvist varmt välkommen och hon
börjar jobba med oss efter
sommaren.
Vikarier under sommaren är som
tidigare år Madelene Andersson och
Moa Hermansson, som nu båda
snart är färdigutbildade förskollärare.
Under sommaren sker ett samarbete
mellan förskolan och fritidshemmet.
Meny för sommarveckorna skrivs på
förskolans anslagstavla

Kristina Smedberg är bortrest och har ingen
mottagning tisdagen den 31 maj, utan har
telefontid torsdagen den 2: a juni samt
mottagning tisdag den 7:e juni.
Onsdag den 1: a juni mellan kl.17-18 kan
föräldrar ta del av resultaten för de nationella
proven i åk. 3 och åk.6. Personal finns på
plats. Bara att titta in.
Torsdag den 2: a juni är åk. 3–6 på skolresa
längs Göta kanal. Mer info med sms.
Onsdagen den 8 juni tränar elever i kyrkan
inför skolavslutningen.
Skriftliga omdömen till elever i åk. 1–5
skickas med hem fredagen den 3: e juni och
elever i åk. 6 får ta del av terminsbetygen
under sista veckan.
Torsdagen den 9 juni slutar alla elever
skolan kl.12.50!
Inga läxor och läxläsning v. 22–23.
Årskurs 1–2
Idrott Fkl-åk.2
onsdagar
Årskurs 3–6
Idrott

onsdag och torsdag
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Fritidshem
Meddela Maria tiderna för fritidshemmet,
skolavslutningsdagen fredagen den 10: e
juni.
Månadsbrev för juni är på gång.
Samantha är ansvarig på fritids under
sommarveckorna med annan personal.
Förskola
Läsåret avslutas med egna små avslutningar
för varje fiskgrupp.

Matsedel
v. 22
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Ost- och skinksås, pasta
Korvstrganoff, ris
Kycklingkebab, klyftpotatis
Fisk i ugn, potatis
Soppa, mjuk smörgås

v. 23
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Nationaldag
Korv med bröd, mos
Tacos
Pizza
Pastarätt

Nationaldag måndag den 6: juni!
Nästa flaskpost finns att läsa på
hemsidan fredag v. 33
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.

Skolstart onsdag den 24 augusti kl. 08.25
med firande av skolans 10-årsjubileum! Mer
info om detta finns att läsa på hemsidan i
augusti!

Rätter under v.23 är önskemat från våra
elever i åk. 6.
Till alla rätter serveras olika grönsaker
samt mjölk och vatten!

Sista flaskposten för det här
läsåret och vi på
Skärgårdsskolan vill önska er
alla en härlig sommar!

