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Skärgårdsskolornas geografibok är nu
klar. Boksläppet sker den 7 mars. Elever
och lärare från 14 skolor har samarbetat
och presenterar sin skola och hembygd.
För Torsö Skärgårdsskolas kapitel
ansvarade Jonatan, Alfred, Adam, Ida och
My.
Pedagogisk personal lyssnar tisdagen
den 6 mars till föreläsaren Tomas
Gunnarsson med temat ”Träna din inre
kondition – Mindre stress, mer glädje”.
Helena har semester v. 11. Ytterst
ansvarig för verksamheten är då Gunnar
Carlsson ordförande i Torsö
Skärgårdsskola ekonomisk förening.
V.13 är det PÅSKLOV i skolan. Tänk på
att meddela fritidshemmet vilka tider ni
får, samt om det påverkar något för
syskons tider på förskolan.
Vi skickar med en semesterlapp om
vilket behov som finns av barnomsorg
under sommaren. Vid verksamhetsråd
den 27 februari lyftes frågan om att
kunna ha verksamheten stängd v.29–30
som föregående somrar. (Gå det inte att
lösa så bemannar vi verksamheten.)
Protokoll från mötet finns att läsa under
nyheter på hemsidan.
Lördagen den 24 mars är det Earth Hour
vilket uppmörksammans med att man
släcker lamor i en timme jorden över kl.
20-21. Vi arbetar med det i skolan
veckorna innan så kul om många hem vill
vara med!

VI UPPMANAR SAMTLIGA ATT INGEN
TOMGÅNGSKÖRNING AV BIL FÅR SKE PÅ
PARKERINGEN I SAMBAND MED LÄMNING OCH
HÄMTNIING AV BARN. VI VÄRNAR OM BARNSOCH ELEVERS SÄKERHET SAMT OM MILJÖN!

Skolan
BAD för förskoleklass och åk 1-2-3 tisdag den 6/3
och den 13/3 kl. 9-10 i Johannesbergs badhus. Vi
åker med lilla bussen dit och åter.
Förskoleklass och åk. 1–3 har besök av
musikskolan måndagen den 12 mars. De
presenterar då olika instrument för eleverna.
Nationella provperioden för åk. 3 är v. 11–20.
Först ligger proven i svenska och därefter proven
i matematik.
Åk. 6 har nationella prov i matematik den 10/4
och den 12/4, och i engelska den 2/5 och 4/5.
Tisdagen den 20 mars har vi en utedag. Mer info
senare.
I skrivande stund planeras en skridskoresa och
mer info kommer senare.
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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
På fritidshemmet är nu temat robotar och
programmering!
Förskola
Barnen i gruppen ”LAXARNA” jobbar nu på med
olika uppdrag som handlar om programmering.
De får testa både att vara robotar och att
programmera varandra. Det märks att det är
viktigt att programmera rätt!
”GÄDDORNA” skapar och målar och jobbar på
med motoriken i idrottshallen.
”ABBORRARNA” lär nu känna Diddi som är bra
på skapande. Här övar barnen mycket på färger
och nu börjar de kunna benämna flera av
färgerna.

Matsedel
V. 10
Måndag Köttbullar, potatis, sås, lingon
Tisdag Panerad fisk, potatis, kall sås
Onsdag Dillkött med potatis
Torsdag Kyckling i dragonsås med ris
Fredag Pastarätt
V. 11
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
V. 12
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Varmkorv med mos
Fisk i ugn med potatis
Köttfärssås med spagetti
Kycklingwok
Soppa

Potatisbullar med baconsås
Fiskgryta med ris
Kyckling i currysås med ris
Taccobuffé
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. 12.
Under fliken NYHETER på hemsidan finns
en undersida som heter Information från
verksamheten. Där finner du alla utskickade
papper.

