
Vasaskolan Fredag, den 21 augusti 2020

Hej! 

Årets tvåor har börjat läsåret med god arbetsro 
och entusiasm.

Personalen som jobbar i klassen:

Inga - klassföreståndare (Ma, Sv, engelska, SO, 
NO, bild, kristendom)

Stephanie - resurs

Filippa - musik

Simon - idrott
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LÄXOR: 

Måndag: 

ta med sig papperet 
”Hur når vi föräldrar 
under skoltiden” 

Tisdag: 

klä om Munläs B med 
starkt papper (boken 
ska ligga i 
läxmappen) 

SKOLFOTO 

Onsdag, 26 /8 

FRITIDS 
INFORMERAR: 

27/8 - fritids stängt 
pga studiedagen 

VECKOBREV 
Vecka 35



Vasaskolan Fredag, den 21 augusti 2020

Skoltider: måndag 8.20 - 13.30

                  tisdag 8.00 - 14.00

                  onsdag, torsdag, fredag 8.00 - 13.30

Eleverna får på måndag med sig Munläs B böcker. Det är viktigt att man klär 
boken med starkt omslagspapper. Böckerna är splitternya så det vore bra att 
bevara dem fina och rena. Inga anteckningar görs i dessa böcker. 

Skrivläs 5 kommer att delas ut under veckans gång och en arbetsbok i 
engelska kommer alla att få.

Igår fick alla elever nya matteböcker (Mitt i Prick matematik 2A).

Gymnastik kommer att hållas på TORSDAGAR. I början kommer 
lektionerna vara utomhus, ingen ombyte.

På onsdag är det skolfotografering (kl 8.30).

På torsdag  är det STUDIEDAG, ingen skola, ingen fritids. 

På fredagar samlas vi i klassrummet för att ha morgonandakt.

Jag har redan skickat iväg informationen från fritids. Det kommer att finnas en 
liten ruta i varje veckobrev med aktuellt info från fritids (se framsidan på 
brevet, vänsterspalten). 

Läxor. Vi börjar lätt (se sida 1). Sedan kommer vi att ha våra vanliga läxor: 
läsläxa, ma-stencil och engelska glosor. 

Läxmappen medtas varje dag.

Jag påminner om regnkläder, extra kläder och inneskor/tofflor.

Och sist men inte minst: jag hoppas på ett gott samarbete mellan skola och 
hem även under läsåret 2020/2021 oavsett omständigheterna.

Nu ska helgen firas! 

Trevlig helg! Mvh Inga
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