Veckobrev inför vecka 34
Gemensamt
Hej!
Välkommen till läsåret 20/21. Här kommer information inför skolstarten. Skolan börjar varje dag kl.
8.30. Annika Waldén är klasslärare för åk 1-2 på avdelning Korpen och Patric Saverman - Meldemo är
klasslärare för åk 3-5 på avdelning Ugglan. Fritids för 5-åringar, förskoleklass och ettan är på Korpen,
där Johanna Innerfors, Jon Sörenson och Kerstin Andersson jobbar. Ann Fredriksson och Hassan
Bahzad har fritids för åk 2-5 på Ugglan. Hassan kommer även ha eleverna i idrott. Kerstin Andersson
kommer att ha textilslöjden och Patric fortsätter att ha träslöjd. Annika har eleverna i bild och Karoline
Jonsson har undervisningen i musik. Nytt för den här terminen är att vi har
avslutat Lärplattformen infoMentor och gått över till Tyra-appen, där vi i
fortsättningen förhoppningsvis kommer att lägga ut all information från skolan.
Har ni frågor får ni gärna höra av er till oss! Slutligen vill vi rikta ett stort
TACK till föräldragruppen, som har gjort en stor insats för vår fysiska miljö,
speciellt med hallen på Korpen. Obs att tidigare korpen-telefonen nu hör till
Ugglan och ugglan-telefonen nu hör till Korpen.
Åk 1- 2
Nytt för i år är att eleverna har varsin egen skolbänk i klassrummet. Eleverna
får gärna ta med eget bänkpapper till sin bänk. Vi har nya lådor till förvaring av
elevernas extrakläder. Dessa är mycket mindre än de som har varit tidigare.
Därför är det viktigt att ha koll på vad som finns i lådorna, så att det är rätt
reservkläder inför säsongen. Eleverna får gärna ha tofflor/inneskor i skolan. Ta
för vana att regelbundet kolla igenom era barns lådor i hallen. Ettorna slutar
varje dag kl. 13.15 och tvåorna kl. 14.15 på måndagar och onsdagar. Övriga dagar slutar de kl. 13.15.
Skolbussarna går hem kl. 13.20 och 14.20. Ettorna har idrott med dusch på torsdagarna och tvåorna har
på tisdagarna. Eftersom vi har skolstarten på tisdag, så träffas vi i klassrummet första lektion. Tvåorna
har ej idrott med ombyte den här veckan.
V.34 händer bl.a.
Måndag: lov
Tisdag: Skolstart kl. 8.30/ slut kl. 13.15.
Onsdag: ettorna slutar 13.15 och tvåorna slutar 14.15
Torsdag: idrott för ettorna, tag med ombyte för uteidrott och handduk.
Fredag
Åk 3-5
Första veckan har vi idrott utan ombyte.
3:orna slutar 13:15 på tisdagar och fredagar. Övriga dagar 14:15. 4-5:or slutar alltid 14:15. Alla startar
8:30. Dessa tider gäller även första veckan.

Hälsningar från Patric, Annika och Hassan Instagram #pilkrogsförskolaochskola
Korpen tel.073 802 70 91: 5-åringar och F-klass + Å
 k 1-2
Ugglan tel. 072 586 74 71: Åk 3-5

