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Måndag 29 oktober är det en
stängningsdag på förskola och
fritidshem, då det är
kompetensutvecklingsdag för
personal. Meddela Helena om behov
av barnomsorg finns.
Höstlov för elever v. 44 den
29/10 - 2/11.

22–23 oktober har Maria matematikstudier.
24–25 oktober har Maria och Johanna kurs i
friluftsliv. Sofie arbetar med i skolan.
Skridskor på isstadion i Mariestad måndagen
den 10 december.

Folder med kommunens aktiviteter
under höstlovet finns under fliken
nyheter på hemsidan

Läxa:
Årskurs 1–3
Matematik (åk 1–3) från torsdag till onsdag
Svenska (åk 1–3)
från torsdag till onsdag
Veckans ord (åk 2–3) senare

Fönsterputs i hela skolan torsdagen
den 1/11.

Boklån (F-3)
Idrott (F-3)

ons med byte ons
torsdagar

Läxa:
Årskurs 4–6
Matematik
Svenska
Engelska

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

Idrott

onsdag och torsdag

Skola
Bad veckorna 45-46-47
Åk 3–6 badar i badhuset på måndagar kl.
13.10-13.50. Vi åker med lilla bussen.
Förskoleklass åk.1–2 badar i Johannesberg
badhus på tisdagar kl. 9-10. Vi åker med lilla
bussen. (personalen där uppmanar till att ta
med tofflor att gå med inne på halt golv i
korridor eller strumpor)

Fritidshem
Nytt månadsbrev för oktober finns att läsa på
hemsidan.
Meddela Johanna vilka tider det blir på fritids
under höstlovet v.44.
Välkomna in på drop-in fika den 8/11 från kl.
12.50!
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Förskola
Verksamhetsbrev med mer information från
förskolan finns på barnens hyllor.
Höstlov v.44 i skolan meddela ev. ändrade
tider.
Välkomna in på drop-in fika den 8/11 från kl.
12.50!

Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan
fredag v. 45
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.

Matsedel
v.43
måndag Falukorv och mos
tisdag
Fetaostbiffar med klyftpotatis,
tzatsiki
onsdag Fisk i tomat och purjosås, potatis
torsdag Chilikyckling med ris
fredag
Pastarätt
v.44 HÖSTLOV
måndag Stängningsdag/ LOV
tisdag
Panerad fisk, potatis, kall sås
onsdag Makaronipudding med skirat
smör
torsdag Kycklinggryta med ris
fredag
Soppa med mjuk smörgås
v.45
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

Korvstroganoff med ris
Köttfärslåda, potatis,
grönpepparsås
Kyckling, bulgur, sås
Lax, potatis, kall sås
Pastarätt

Till alla rätter serveras olika grönsaker!

