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Luciafirande torsdagen den 13
december kl. 18. Förskolans
barn kommer ombytta och
elever kommer för samling kl.
17.50. Efter luciatåget bjuder vi
på glögg och pepparkaka!

Måndagen den 26/11 studerar Maria och
Sofie är med i skolan.
Bad veckorna 48-49
Åk 3–6 har bad på måndagar kl. 13.10-13.50.
Vi åker med lilla bussen.
Förskoleklass fortsätter att bada på fredagar
kl. 11.40-12.20. Elever åker med lilla bussen
i sällskap av Johanna.
Vårdnadshavare till elever i förskoleklass
svarar på skolinspektionens enkät 5–30
november. Inlogg är skickat med sms.

Julschema
Under veckan kommer en
julschemalapp lämnas ut till alla
förskole-/fritids barn.
Det är viktigt för oss att alla
fyller i sina tider och lämnar den
till förskolan eller fritids
personal senast den 7/12.

Skola
Tisdagen den 27/11 är det studiedag för
elever. Meddela fritids vilka tider som
gäller för dagen.

Skridskor på isstadion i Mariestad
måndagen den 10 december. Vi har skridskor
och hjälmar att låna ut!
Åk. 6 har påbörjat muntliga nationella prov i
ämnena engelska, svenska och matematik.
Läxa:
Årskurs 1–3
Matematik (åk 1–3) från fredag till torsdag
Svenska (åk 1–3)
från fredag till fredag
Veckans ord (åk 2–3) senare
Boklån (F-3)
Idrott (F-3)

ons med byte ons
torsdagar
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Läxa:
Årskurs 4–6
Matematik
Svenska
Engelska
Idrott

Till alla rätter serveras olika grönsaker!
från torsdag till torsdag
från onsdag till onsdag
från måndag till fredag
tisdag och onsdag

Fritidshem
Tisdagen den 27/11 är det studiedag för
elever. Meddela fritids vilka tider som
gäller för dagen.
Julschema lämnas in den 7 december.
Förskola
Knyttegruppen fortsätter att gå till skogen på
onsdagar kl.10-11.
Barn födda 2013 följer med skolan till
isstadion måndagen den 10 december. Vi har
skridskor och hjälmar att låna ut!
Julschema lämnas in den 7 december.
Matsedel
v.48
måndag Cowboygryta med ris
tisdag Falukorv, potatis, sås
onsdag Fisk i citron-och gräslökssås, potatis
torsdag Nasigoreng
fredag Soppa
v.49
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

Stuvade makaroner med köttbullar
Stekt fläsk, potatis, löksås
Panerad torsk, potatis, sås
Thaigryta med ris
Pastarätt

Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan
fredag v. 49
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.

