Så var det dags att börja skolan igen,
och det tycker vi är roligt!

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår. Vi hoppas att ni alla har haft en skön sommar!
Våra skoldagar är liksom tidigare år mellan kl.8.20-13.20. Vi kommer att skicka hem ett
schema så fort det är färdigt men innan dess vill vi att ni känner till några viktiga detaljer:
Varje förmiddag har vi en fruktstund. Till detta behöver eleverna något att äta. Packa ner
det som ni föräldrar bedömer behövs kl.9.30. Tänk på att vi äter lunch kl.11.00.
Måndag, onsdag, torsdag och fredag börjar skoldagen med idrott. Då vill vi att alla elever
kommer till skolan i idrottskläder, för att kunna starta idrottslektionen så fort som möjligt
på morgonen. Efter lektionen duschar eleverna, och byter om, så det behövs handduk,
kläder för resten av dagen samt gympaskor för inomhusbruk i väskan.
Varje tisdag kommer klassen att åka och bada på Annetorp (Barnhabiliteringen). Vi ska
göra ett försök att åka och bada med hela klassen varje vecka, så därför behövs
badkläder, handduk, ev. duschtvål samt badblöja och skydd, för dem som använder det, i
en badkasse varje tisdag.
De första två veckorna kommer klassens kulturtema att vara ”Äpplen”. Detta inleder vi
tisdagen den 20/8 med att plocka ner alla äpplen från skolans träd tillsammans med övriga
klasser i årskurserna F-2.
Fredagen den 23/8 kommer fotografen till skolan. Vi har fått en tid för vår klass efter lunch.
Marianne kommer inte längre att vara i vår klass. Hon ska arbeta i 4-6:an och vi kommer
att sakna henne, men är säkra på att det kommer att bli väldigt bra för både henne och
hennes nya elever!
Viktiga telefonnummer att komma ihåg:
Sjukanmälan sker till expeditionen!
046-35 76 90
Klassrummet!
046-35 76 99
Klassmobilen!
0721-99 86 08
Skolskjutsarna!
046-35 71 20
Även detta läsår kommer vi att använda vår blogg som huvudkanal för information. Därför
är det väldigt bra om ni tar för vana att läsa där varje dag. Det är möjligt att prenumerera
på bloggen genom att kryssa i att man vill få ett mail när något nytt skrivs.
Bloggadressen är: www.sarskolanskulturklass.se
Vi hoppas på ett härligt läsår och ser fram emot att träffa er alla!
Lisa, Lisa, Gun-Britt & Jakub

