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Vecka 7 är det sportlov för alla elever i
skolan. Förskolan och fritidshemmet har
verksamhet som vanligt.

Skolan
Vi försöker att boka in en skridskoresa samt
påbörja bad för samtliga elever efter sportlovet.
Mer information senare.

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

Vi uppmanar er att vara
uppmärksamma. då det framkommit att
springmask finns bland oss.
Vi kombinerar vårens föräldramöten
med nedanstående inbjudan till
verksamhetsråd. Meddela ansvarig
pedagog om ni inte kan komma!
Tisdagen den 27 februari kl.19.00 bjuder
vi in alla föräldrar till barn på Torsö
Skärgårdsskola till ett verksamhetsråd.
Vid mötet ges information om
förskolans, fritidshemmets och skolans
verksamhet. Representant från Torsö
Skärgårdskola ekonomisk förening finns
med och berättar om styrelsens arbete.
Med detta möte har föräldrar möjlighet
till delaktighet, inflytande och frågor
gällande verksamheten.

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
Under sportlovsveckan har vi olika aktiviteter
och Emil Werner kommer att arbeta med
Johanna på fritids mån-ons.
Förskola
Våra vikarier Eva och Britta kommer att arbeta
med oss under v.7.
V.8 Hälsar vi Maja Lod Ohlsson varmt
välkommen till förskolan.

FLASKPOSTEN v. 7-8-9
TORSÖ SKÄRGÅRDSSKOLA & FÖRSKOLAS INFORMATIONSBREV
Tel: Skärgårdsskolan: 0501-377791, 070-236 99 23 e-post: rektor@torsoskola.se,
Tel Lars (lilla bussen): 070-555 23 97

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

Matsedel
V.7
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Köttbullar, potatismos
Ugnspannkaka
Kokt torsk, potatis, äggsås
Kyckling i currysås, ris
Soppa, mjuk smörgås

V. 8
Måndag Kommer på hemsidan mån. v.8.
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
V. 9
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

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

Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan
fredag v. 9
Under fliken NYHETER på hemsidan finns
en undersida som heter Information från
verksamheten. Där finner du alla utskickade
papper.

