
 
Hej! 
Här kommer information om nästa vecka! 

Händer kommande vecka/veckor 
Hälsosamtal pågår fortfarande i åk 6A  
4/5 Lördagen den 4 maj är det städdag, 10 - 12. Anmäl er till klassföräldrar som skickat ett 
mail om detta! 
6/5 Np i ma - vi startar klockan 8.00 och slutar efter lunch - om du vill får du ta med något 
litet att äta (ej läsk, ”prasselfritt” godis)  
8/5 Np i ma - vi startar klockan 8.00 och slutar efter lunch - om du vill får du ta med något 
litet att äta (ej läsk, ”prasselfritt” godis)  
9/5 Temadag - mer information kommer  
14/5 HPV - Vaccination dos 2 för några flickor  
15/5 Besök på Vägledningscentrum - mer information kommer  
20/5 -21/5 Prao för åk 6 - dags att planera/hitta praoplatsen för dessa dagar  
 
Läxor till v.19 
måndag: Np i ma 8.00 - 11.30  
tisdag: idrottskläder + idrottsläxa (orientering, se hemsida) 
            Eng - redovisa Grace Darling med hjälp av bilder + glosor (finns på din mail) 
onsdag: Np i ma 8.00 - 11.30  
torsdag: Temadag - se information på hemsidan 
fredag: Sv - läst 2/4 av din klassiker 

Trevlig helg! 
Pia, Elias, Armin och Eva 
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Veckobrev v.19 
Vasaskolan - Verkligt - Växande



 

Hej alla föräldrar!  
  

Snart är det dags för städdag och då är 6A med och ansvarar!  
  

Anmäl er via denna länk så att vi vet hur många som kommer:  
  

https://doodle.com/poll/vi2y53wdsutq5hrn  
  
  
När: Lördagen den 4 maj, kl. 10-12.   
  
Var: Viktor Rydbergsgatan 18, 22 och 28 (”VR18”, ”VR22” och ”VR28”).  
  
Vem: Alla elever och deras föräldrar i åk F och 2 (VR28), åk 6A/6B (VR18) och 
åk 7A/7B (VR22).  
  
Hur: rensa sly och ogräs, sopa och kratta löv samt grus, eventuellt olja möbler  
m.m. Ta gärna med egna trädgårdsredskap och handskar, en del redskap finns 
i den röda boden på VR28.  
  
Fika: Ta med egen dryck, klassföräldrarna ordnar fika! (Ta gärna med egen fika 
om ni har allergier.)  
  
Klädsel: oömma kläder.  
  
Ju fler vi blir, desto snabbare och roligare går arbetet. Ert engagemang gör 
skillnad och uppskattas av alla på Vasaskolan!  

  
Tack på förhand och varmt välkomna!  

 
  

Mvh/klassföräldrarna  
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