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Fredagen den 8 november firar vi
nobeldagen på Torsö Skärgårdsskola. Alla
kommer att delta på olika sätt efter ålder
och avnjuta en trerätters meny.

Skolan
Tisdagen den 28 november har elever en lovdag.
Ingen skolskjuts och inga lektioner den här
dagen. Fritidshemmet och förskolan har en
vanlig dag. Meddela Johanna på fritidshemmet
vilka tider som gäller för skolelever.
Skridskor på isstadion tisdagen den 5 december
kl. 9-11. Vi åker med lilla bussen och bilar. Ta
med skridskor och hjälm och matsäck om du vill.
Skolan tar med extra matsäck. Skridskor och
hjälm finns att låna. Vi äter lunch i skolan som
vanligt.
Läxläsningen för åk. 4-5-6 ligger kvar på
måndagar, men åk. 1-2-3 flyttar sin läxläsning till
torsdagar och man åker då med bussen 14.40.

Välkomna på Luciafirande för alla
förskolans barn och elever onsdagen
den 13 december klockan 18.00. De som
önskar fika efter tar med egen fikakorg.
Elever samlas kl. 17.45 för ev. ombyte.
Förskolans barn – se under rubrik
Förskolan.
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.

Åk F-3 är bjudna på julvandring i Domkyrkan i
Mariestad torsdagen den 7/12 på förmiddagen.
Vi åker med lilla bussen och är åter till
skollunchen.
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)
Idrott (F-3)

torsdag med byte torsdag
torsdag

Läxa:
Årskurs 4-6
Matematik
Svenska
Engelska

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

Idrott

måndag och onsdag
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Fritidshem
Tisdagen den 28 november är det lovdag i
skolan. Meddela fritids era tider för denna dag.

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

Välkommen in på drop-in- fik på fritids tisdagen
den 5 december från kl.13!

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.

Förskolan
Julvandring den 18/12 kl. 10.Förskolans 4-5
åringar är bjudna på julvandring i
Marieholmskyrkan och vi åker med lilla bussen.
Luciafirande den 13/12. Förskolans barn lämnas
ombytta kl. 17.45. De som inte orkar eller vill
vara med får följa med föräldrarna till
idrottshallen.
Skridskor den5/12 för förskolans barn född 12. De åker med skolbarnen till isstadion. Se
skolans information.
Matsedel
V 48
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Pastaskruvar med skinksås
Stekt fisk med potatis, kall sås
Flygande Jakob med ris
Kebab och klyftpotatis
Pastarätt

V 49
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Torsk i ugn med potatis
Kalops serveras med potatis
Falukorv med mos
Kycklinggryta serveras med ris
Nobelmiddag

