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Tel Lars (lilla bussen): 070-555 23 97

Skolan
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 engelska den 2/5 och
4/5.
Tisdagen den 17 april ha vi besök av
folkandvåden från Mariestad som informerar på
lågstadiet och som flourlackar tänder på elever i
åk 6.

Arbetsdag på skolgården lördag den 14
april kl. 9-13 för de som vill vara med!
Skärgårdsskolan bjuder på fika.
Söndagen den 10 april är
Skärgårdsskolan värd för TBIF:s
tipspromenad vid skolan. Start kl. 10.3011.00.
Förskolan och fritidshemmet har
stängningsdag måndagen den 30/4 och
då är det även lovdag i skolan.
Förskolan och fritidshemmet har
stängningsdag fredagen den 18 maj.
Den här dagen har eleverna vanlig
skoldag.

Torsdagen den 18 april får åk. 6 ett första besök
av Peter Åhling som är kommunens
drogförebyggare. Han besöker alla kommunens
elever i åk 6 och arbetar kring hur man stärker sin
självkänsla.
Utedag i skolan torsdagen den 26 april.
Förskoleklass och lågstadiet är ute på
förmiddagen och mellanstadiet är det på
eftermiddagen. Vi åker med lilla bussen till
Fågelö respektive Skeberga för att lära oss om
gåsfåglar. Alla elever äter lunch i skolan. Ok att
packa liten egen matsäck om man vill. Skolan tar
med frukt.
Åk. 4–6 åker på skolresa till Göteborg torsdagen
den 7 juni. Mer info längre fram.

Meddela om ni behöver barnomsorg
någon av dagarna, så vikarier kan sättas
in. Stängningsdagar används till
personalens kompetensutveckling.

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

Torsdagen den 31 maj kl. 18-20 är det
familjekväll på Torsö Skärgårdsskola!
Mer inf. längre fram!

Boklån (F-3)
torsdag med byte torsdag
Idrott (F-3)
torsdag
Årskurs 1–3 läxläsning torsdagar

från mån till fredag
från mån till fredag
från torsdag till torsdag
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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
Se över barnens hyllor. Ta med vinterkläder och
fordrade stövlar hem och ta med regnkläder och
gummistövlar hit. Vi är ute i nästan alla väder.
Stängningsdagar den 30/4 samt 18/5 för fritids
och förskola!!
Förskola
Florije Kastrati är vikarie för Kerstin som nu
arbetar med i skolan.
Stängningsdagar den 30/4 samt 18/5 för
fritidshem och förskola!
Matsedel
V. 16
Måndag Korv Stroganoff och ris
Tisdag Fisk i ugn med potatis
Onsdag Persiljejärpar, sås och potatis
Fredag Soppa med mjuk smörgås
V. 17
Måndag Köttbullar, sås och potatis
Tisdag Panerad torsk, potatis, kall sås
Onsdag Kyckling drumsticks, klyftpotatis och
kall örtsås
Torsdag Chili con carne med ris
Fredag 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. 17.
Under fliken NYHETER på hemsidan finns
en undersida som heter Information från
verksamheten. Där finner du alla utskickade
papper.

