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Flaskpost för v. 23–24 är den sista
för våren/sommaren! Fortlöpande
kommer personalen på förskolan
skriva information gällande
sommaren på tavlan i entrén till
förskolan.

Skola
Kort information ges här med datum för
vad som händer i slutet av terminen.

Under sommarveckorna sker ett
samarbete mellan förskolan och
fritidshemmet.

Tisdagen den 11 juni åker åk. 4-5-6 till Boda
Borg med lilla bussen.

Vikarier som jobbar med oss på
förskolan/fritidshem under
sommaren är lärarstuderande
Hanna Ekström och
socionomstuderande Caroline
Vaske.
Skolavslutning i Torsö kyrka
fredagen den 14 juni kl. 8.30.
samling vid Torsögården för eleverna
kl. 8.15. Ingen begränsning i hur
många som får följa med elev.
Meddela Lars om ni har behov av
skolskjuts den här dagen.

Alla elever slutar kl. 12.50 torsdagen den 13
juni.

Hajk för åk. 4-5-6 på segelklubben Skeberga
den 3–4 juni.
Måndagen den 10 juni mellan kl. 18-19 finns
möjlighet att ta del av resultaten från de nationella proven för åk 3 och åk 6 i respektive
klassrum.
Skriftliga omdömen för åk. 1–5 skickas med
hem måndagen den 10 juni.

Inga läxor och läxläsning v. 21–24.
Årskurs 1–3
Boklån (F-3)
Lämna ev. böcker åter
Idrott (F-3)
torsdagar
Årskurs 4–6
Idrott
måndag och onsdag
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Fritidshem
Klämfredag den 7 juni. Lovdag i skolan för
elever. Meddela er tid för dagen till Johanna
på fritids.
Även viktigt att ge besked om man är på fritids
skolavslutningsdagen
den
14
juni.
Sommarbrev är på gång!

Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan i
augusti.
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.

Förskola
De yngre barnen, abborrar och gäddor åker
på egen utflykt med lilla bussen och bilar till
Sundsören den 4 juni.
Klämfredag den 7 juni. Ge besked om behov
av omsorgstid.
Rekrytering av ny personal till hösten pågår.
Matsedel
v.23
Måndag Falukorv, makaroner
Tisdag Kyckling, ris, currysås
Onsdag Taccobuffé
Torsdag Lov - Helgdag
Fredag Pyttipanna
v.24
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Pasta Carbonara
Panerad fisk, potatis, sås
Hamburgare med strips
Pizza
Soppa

Till alla rätter serveras olika grönsaker!

Glad sommar önskar vi alla på
Skärgårdsskolan!
Elever hälsas välkomna till det nya läsåret
2019/2020 onsdagen den 21 augusti kl.
08.25.
Föräldrar hälsas välkomna att vara med vid
starten och på bullfesten fram till kl.10.00.

