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Hej! 
Terminens sista skolvecka!..

Måndag-onsdag: läsning enligt schema (två läxor 
till onsdag: engelska glosor och mattestencil).

På torsdag, den 20 december, slutar vi ca kl 
12.00. Fritids öppet som vanligt.

Julavslutning kl 18.00 i Vasakyrkan.

Vårterminen börjar den 8 januari kl 9.30 i 
Johannebergskyrkan.

Den 10 januari - skridskodag (se info nedan)
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LÄXOR v 51
MATEMATIK 

(onsdag) 

Klockan (stencil) 

*********************** 

ENGLISH 
(Wednesday) 

Merry Christmas! 

Stava: evening, 
Christmas Eve, 
drink, eat, ham, 
cheese 

************************* 

Bibliotekskort 
på 

onsdag! 

  

*************************  

VECKOBREV 
INFO V 51 
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PLANERING v 51:

svenska: läsa julböcker, biblioteksbesök

matematik: multiplikation/division; mönster med kod; problemlösning

SO: traditioner (vinter)

engelska: Christmas

bild: julpyssel (med åk 2)

kristendom: Lukas 2

Trevlig helg!                                                                                              Mvh Inga
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Skridskor på Isdala
På torsdag 10/1 åker hela 28:an till Isdala för att åka 
skridskor och ha roligt tillsammans!

Följande gäller:
 Samling kl. 8.00 på skolgården. Vi går till spårvagnen strax därefter 
så det är viktigt att alla kommer i tid!
 Ta med skridskor, hjälm, varma kläder (det är kallt i ishallen), 
västtrafikkort (gäller de barn som fyllt 7 år) och en rejäl matsäck. 
Tänk på att inte ta med något som innehåller nötter eller mandel.
 Om man inte har skridskor går det bra att hyra på Isdala men då får 
du ta med egna pengar och en lapp med din skostorlek. Det kostar 40 
kr för skridskor + hjälm och 10 kr om man bara ska hyra hjälm. Skicka 
med jämna pengar. 
Förskoleklass + år 1 går av isen 11.15, klass 2 + 3 går av isen kl. 
11.45 och åker därefter tillbaka till skolan. Vi beräknar att vara tillbaka 
på skolan ca 12.15-12.45 och då tar fritids vid. 
Om någon vill lämna och/eller hämta sitt barn direkt på Isdala går det 
bra - kom bara ihåg att meddela respektive lärare i god tid.

Vi är tacksamma om ni ser till att packa skridskorna i en rejäl väska som 
tål blöta skridskor. Hemfärden blir lite enklare då….:)

Vi hoppas på en härlig dag 
tillsammans och vår förhoppning är att 
de större barnen ska kunna hjälpa de 
mindre barnen ute på den hala isen!

Vänliga hälsningar från
personalen på 28:an


