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Gott Nytt År och varmt välkomna åter
till verksamheten vid Torsö
Skärgårdsskola 2018.

Skolan
Med vecka 3 börjar vi nu med läxor igen. Se läxor
samt dagar för läxläsning nedan.
Till idrotten är det förutom idrottskläder viktigt
med skor som passar samt handduk till duschen
efter idrottspassen.
Förskoleklass dansar ut julen vid brofästet med
de äldre barnen på förskolan, måndagen den
15/1 vid 9.30- tiden och de åker med lilla bussen.

Vi har nu för första gången fler barn på
förskolan än elever i skolan. Barnantalet
på förskolan blir nu med nya barn 33
stycken och i skolan finns det 30 elever
från förskoleklass till åk 6.
En härlig och positiv utveckling!

Avgifter för barnomsorg regleras vid
årsskiftet och vi följer maxtaxan och har
samma avgifter som kommunen.
Vid verksamhetsråd har det tagits upp
vilka rutiner som ska gälla vid sen
betalning av barnomsorgsavgift. Från
årsskiftet 2107/2018 införs nu en
påminnelseavgift på 60 kr.
Fakturan kommer att skicka vid samma
tidpunkt i månaden, så antalet dagar före
betalning stämmer.

Skolan
Läxa:
Årskurs 1–3
Matematik (åk 1–3)
Svenska (åk 1–3)
Veckans ord (åk 2–3)

från mån till fredag
från mån till fredag
från torsdag till torsdag

Boklån (F-3)
torsdag med byte torsdag
Idrott (F-3)
torsdag
Årskurs 1–3 läxläsning torsdagar
Läxa:
Årskurs 4–6
Matematik
Svenska
Engelska

från måndag till fredag
från måndag till torsdag
från måndag till fredag

Idrott
måndag och onsdag
Årskurs 4–6 läxläsning måndagar

Fritidshem
Månadsbrev för januari är på gång och Johanna
och Maria arbetar tillsammans på fritids på
onsdagar och torsdagar. Onsdagar är det
uteaktivitet och på torsdagar finns möjlighet till
läxläsning för åk 1–3.
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Förskolan
Vi hälsar tre nya barn välkomna till förskolan och
inskolning pågår för Doris Andersson, Maja Lod
Ohlsson och för Ida Ankersson Lindblom.
Med fler barn i förskolan har vi nu möjligheten
att dela upp dem i tre grupper på förmiddagen.
Grupperna har fått namn efter Vänerns fiskar.
Abborrarna - de yngsta barnen
Gäddorna – mellanbarnen
Laxarna – de äldsta barnen
Knyttarna fortsätter att gå till skogen med start
måndag v. 3.
Julen dansas ut vid brofästet måndagen den 15
januari kl. 09.30 av de äldre barnen på förskolan
samt av förskoleklass. Vi åker med den lilla
bussen.
Matsedel
V. 3
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Falukorv i ugn serveras med mos
Stekt fisk med potatis och sås
Köttfärssås och spagetti
Ugnsstekt kyckling med bulgur och sås
Soppa och mjuk smörgås

V. 4
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Potatisbullar med bacon
Fisk i ugn med potatis
Mangokyckling serveras med ris
Köttfärslimpa, potatis, sås, lingon
Pastarätt

Till alla måltider serveras flera olika grönsaker,
tillbehör till maträtten, hård smörgås samt
mjölk och vatten.

Nästa Flaskpost
Vi hänvisar till vår hemsida och försöker nu ge all
information här för att minimera våra
pappersutskick. www.torsoskola.se

Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan
fredag v. 4.
Under fliken NYHETER på hemsidan finns
en undersida som heter Information från
verksamheten. Där finner du alla utskickade
papper.

