BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
S:ta Gertruds skola
Klass 1B
Sofia.haegermark@edu.sigtuna.se
Sjukanmälan: Ovan mailadress eller till 08-591 260 38

Hej alla föräldrar och barn i 2B!

Fritids Ripan: 073-661 35 81

2017-08-16

Detta händer vecka 34:
Måndag:

Skolstart 8.15
Skoldagen slutar 13.00, därefter fritids.

Tisdag:

Skoldag 8.15 – 14.00, därefter fritids.

18.00 – 19.30 Föräldramöte
Vi börjar i matsalen för att sedan gå
över till vårt klassrum.
Onsdag:

Skoldag 8.15 – 14.00, därefter fritids.

Torsdag:

Skoldag 8.15 – 14.00, därefter fritids.

Fredag:

Idrott – ej ombyte
Skoldag 8.15 – 13.00, därefter fritids.

 Medtag skolväska/ryggsäck till skolan varje dag.
 Medtag gärna frukt eller smörgås varje dag, på grund av sen lunch!
__________________________________________________________________________________________

Nu

är det äntligen dags att börja skolan igen och jag hoppas att ni

alla har haft ett härligt och skönt sommarlov. Dessutom hoppas jag
förstås att ni elever har läst mycket under sommaren.
Idrott kommer vi att ha på måndagar och fredagar, men första veckan behövs inga
idrottskläder. I år ligger lunchen en halvtimme senare, dvs vid kl 11.15. Därför vore det
mycket bra om barnen fortsätter med att ta med sig en frukt eller smörgås varje dag
som de kan äta under första rasten. En skolväska eller ryggsäck ska eleverna ha
med sig till skolan varje dag.
Redan nästa vecka är det Föräldramöte Tisdag 22 augusti kl 18.00-19.30.
Jag hoppas och önskar att många av er föräldrar har möjlighet att komma, så att alla
elever i klassen har någon förälder representerad. Skriv gärna in föräldramötet redan
nu i era kalendrar, så ni inte missar det! Vi börjar föräldramötet gemensamt i
matsalen för att sedan gå över till vårt klassrum.
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Vår klass 2B och klass 2A kommer att fortsätta att gå på Fritids Ripan uppe hos oss,
medan klass 2C kommer att ha fritids nere i stora skolhuset. Detta för att minska
fritidsgruppernas storlek på skolan. Fritidspersonal på Ripan kommer fortsatt att vara
Sandra och Ingela. Ny för i år är Malin Rajapakse. Telefonnumret till Ripan är 073-661
35 81. Under skoltid kommer även Joakim Ramstedt att arbeta uppe hos oss och då
som hjälpresurs i 2C. Ny klasslärare för 2C är Katherine Torrico. Vi i Lilla skolhuset
ser mycket fram emot att samarbeta med våra nya medarbetare uppe hos oss: Katherine,
Malin och Joakim! Det känns redan toppen! :)
Skoltiderna för nästa vecka gäller bara för den veckan. Jag berättar om schemat,
ordinarie tider och mycket mera på föräldramötet på tisdag.

Läsårsdata för höstterminen:
28 - 29 september
Vecka 44
21 december

Vänliga hälsningar
Sofia och Sandra

Studiedagar
Höstlov
Terminsavslutning

