
Välkomna till ett nytt läsår! 
Nu är det dags att packa skolväskorna igen och gå upp tidigare 
på morgonen… äventyret väntar i åk 2 på Vasaskolan! Ja, det är 
redan i full gång… 

Vi är kvar i samma klassrum, men har fått helt nya bänkar och 
stolar. Eleverna får gärna ta med sig eget bänkpapper att lägga 
inuti bänkarna. Är det någon som inte har så finns det i huset 
som man kan få. 
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LÄSÅRSSTART 
2019/2020

VASASKOLAN ÅK 2

FRÅNVARO 
Anmäl på Skola 24 

eller ring 
fritidsmobilen 
0723-726424. 

SKOLFOTO 
fredagen den 23/8. 

Föräldramöte 
26/8 kl. 18-19.30 

i Vasakyrkans 
församlingshem.

IDROTT  
med Simon Boman på 

Friskis och Svettis 
torsdagar 8.15-9.15.

1
DEBORAH HÄGG 

vår nya fritidspedagog 
kommer att ha bild i 
klassen på fredagar.

2
DAVID COLLVIN 
kommer att ha 

”powergympa” i 20 min 
på måndagar.
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Även Ma-boken ”Mitt i Prick 2A” ska kläs om eller 
plastas in. Tacksam för hjälp med detta! 

Idrotten startar redan denna vecka (torsdag). 
Eftersom lektionen startar redan kl.8.15 så är det 
viktigt att alla är på plats utanför VR 28 kl.8.00 för 
gemensam promenad till Friskis och Svettis. Vid 
sen ankomst får man själv lämna sitt barn vid 
Friskis och Svettis. 

Det är jättebra om barnen tar på idrottskläder 
redan hemma så sparar det tid och det går fortare att komma igång med idrottslektionen. 

Det ska bli fantastiskt roligt att få följa era barn under detta läsår och se dem utvecklas. Allt är nytt i 
början även om de flesta av er är hemma på 28:an. Tveka inte att fråga om något att oklart! 

Jag påminner om: 

Föräldramöte måndag 26/8 kl.18-19.30 i Vasakyrkans församlingshem.  OBS! Gemensamt för hela VR 
28! 

Utvecklingssamtal (eleverna leder själva) 9 och 10 september. Tider kommer inom kort! 

Allt gott till Er alla! Filippa  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