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Hej alla elever och vårdnadshavare i år 4
Nu har vi äntligen kommit igång med skolan efter sommarlovet. Det är full fart i klassrummet och ute
på rasterna. Vi har skapat vimplar där vi presenterar oss, vi har gett oss ut på vår resa i Sverige och i
NO lär vi oss mer om Sveriges natur och skog. På bloggen kan ni se mycket mer av vad vi har gjort.
Håll lite extra koll på era huvuden, då lössen redan har gjort sin entré. En bra sida att få tips på är:
http://www.lossguiden.se/
Ni vuxna är varmt Välkomna på möte för föräldrar/vårdnadshavare. Vi träffas i klassrummet
onsdagen den 7 september klockan 18:00 och avslutar mötet senast 19:30. Vi tänker bl.a. presentera
hur vi jobbar, vad vi ska lära oss och Trygg skola. Om du har några frågor eller saker du vill ta upp på
mötet som du tror berör alla, kan du väl vara snäll och meddela oss innan så vi planerar in det
(kommer finns tillfälle att ställa spontana frågor också). Då vi tänkte fixa lite lättare fika få ni gärna
bekräfta till oss hur många ni är som kommer och om ni önskar kaffe eller te.
Infobrev skickas ut varannan fredag och gäller för de två kommande veckorna. Ni kan också läsa
brevet samt se vad vi gör i lärlag 4-6 på vår gemensamma blogg: viimellanstadiet.se. Du kan
prenumerera på inlägg, hur ser du på bloggens startsida (på vänster sida).
Utvecklingssamtalen startar vecka 37. Nästa vecka mailar samt delar vi ut tider att välja på. Vi ska
göra så gott vi kan så att alla får en tid som de har önskat.
Schemat kommer hem tillsammans med tider för samtal.
Om ni vill se matlistan hittar ni den här: http://enkoping.se/forskola-och-skola/skolbarn/skolmat.html.
Det finns även en app. som heter ”Skolmaten” som är bra.
Kom ihåg
Tisdagar + onsdagar är det idrott. Nästa vecka börjar vi med orientering. Ta med kläder efter väder, vi
planerar att vara ute september ut.
Varannan torsdag går vi till biblioteket, nästa gång är vecka 36.
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