
Vasaskolan 15 maj 2020

Hej!

I tisdags firade vi fritidshemmens dag i form av 
olika samarbetsövningar på olika stationer. Alla 
elever var indelade i tvärgrupper för att med 
gemensamma krafter och genom ett samarbete 
lösa kluringar som fanns på de sex stationerna 
på skolgården. Trots vindpustar och små 
regnskurar blev det en lyckad eftermiddagspass 
som avslutades med lite grillat och saft. 

I onsdags var det dags för läkarbesöket för den 
andra delen av klassen. 

Under de sista veckorna har jag träffat flera av 
er, föräldrar. Det har varit konstruktiva möten. 
Jag har även informerat alla vårdnadshavare 
(via e-post) om att vi vid sidan av vårt dagliga 
skolarbete pratar en del om kompisrelationer i 
klassen, kuratorn har varit i klassen och gjort 
sina observationer och har samtal med enskilda 
elever (det finns olika själ varför eleverna 
behöver träffa kuratorn).  
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Vecka 21 

Måndag: 

skolstart kl 8.20 

Tisdag: 

skolan slutar kl 14.00 

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

Onsdag, 20/5: 

STUDIEDAG 

* 

Torsdag, 21/5 - 

Kristi Himmelsfärds-
dag 

* 

Fredag, 22/5 - 
lovdag 

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

LÄXOR: 

* läsläxa        
måndag 

 s. 87 (Munläs A) 

VECKOBREV 
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Det råder en god arbetsro i klassrummet. Eleverna jobbar med god flit efter 
sina  förmågor. Det är med glädje man ser hur alla elever i klassen har vuxit 
kunskapsmässigt (och även i längden!) under det året. Med gemensamma   
krafter kommer vi att växa i våra kompisrelationer också.  

Titta gärna hur omslagspapperet på Munläs boken ser ut - många har blivit 
slitna, om matteboken börjar ”ge sig”, vänligen tejpa de sidor som är trasiga.  

Igår röstade klassen fram sin favoritpsalm som kommer vara med på 
morgonandakten på fredag, den 5 juni: av fem förslag blev Gud i dina händer 
vald. 

Läsåret börjar ta sitt slut, eleverna i ettan har önskat att ha en picknick.  

Jag har tittat i almanackan - på tisdag, den 9 juni har vi det sista sk 
temapasset, den tiden skulle passa utmärkt för en stund i det gröna med en filt 
och fika i parken. Vi (fröken och alla elever i åk 1) kommer att förbereda en 
tipspromenad med kluriga och roliga frågor om oss till den dagen.  

Men än är det några skolveckor kvar. Vi strävar vidare mot nya höjder - per 

aspera ad astra! ⭐ ⭐ ⭐  

Trevlig helg!  

Mvh Inga 
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