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Hej!
Höstterminen rullar vidare, även om sommaren inte riktigt släppt taget än.
Simningen är igång och simtiderna finns på FRONTER. Åk. 6-9 har redan simmat.
Föräldramöten står också för dörren, samt skolmästerskapen i friidrott, som sig bör i
september månad.
AKTUELLT:


Onsdagen den 19 september är det föräldramöten för åk. 6-9. Mer info till berörda.



Torsdagen den 20 september deltar åk. 4-6 i tävlingen Trafikjokern. Vi håller
tummarna!



Måndagen den 24 september åker åk. 1-5 till Lemlands grundskola på teater, vilket
redan nämndes i infoblad 1.



Måndagen den 24 september hålls föräldramöte för åk. 1-2.



Onsdagen den 26 september åker åk. 7-9 till Alandica och lyssnar på Viktor Frisk



Onsdagen den 26 september kommer Kadi Henell och informerar om 4H. Samma
dag är det också 4H-pyssel kl. 14-16. Info om 4H-tillfällena finns på FRONTER.



Fredagen den 28 september deltar åk. 6-9 i operation Dagsverke.



Tisdagen den 2 oktober har åk. 3-5 föräldramöte.



Måndagen den 8 oktober kommer åk. 6-7 att få besök av Naturskolan och de skall
jobba med programmet Vattenkikaren Östersjön.



Torsdagen den 11 oktober besöker polisen skolan.



Fredagen den 12 oktober åker åk. 1-2 till Mariehamn och simmar.



Onsdagen den 17 oktober är det dags för 4H igen. OBS! De onsdagar som det är 4H
-pyssel är det ingen extrajompa för åk. 3-6!



Torsdag 18 oktober-fredag 19 oktober är det höstlov.



Tisdagen den 23 oktober får eleverna gå en naturstig i 4H:s regi. Temat är skogens
djur och växter.



Måndagen den 29 oktober åker lärarkåren på Skolforum till Stockholm. Eleverna är
lediga den dagen, vi använder då den extra dagen som det står om i läsårets
arbetstider. (Arbetstiderna finns på FRONTER)



Onsdagen den 31 oktober åker åk. 3-5 och simmar.
Det var allt för denna gång.
Nästa infoblad kommer vecka 44.
Ha det gott till dess!
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