Junibrev

Hej!
Nu är det inte många dagar kvar på vårterminen. Tiden rusar iväg! Eleverna jobbar på flitigt i skolan
och de försöker avsluta påbörjade arbeten.
Tisdagen 5 juni går vi på utflykt. De som vill får gärna ta med sig badkläder denna dag. Glöm inte att
ta med en vattenflaska med vatten. Vi kommer bjuda på en mumsig överraskning, leka lekar och ha en
rolig dag tillsammans. Vi är tillbaka till lunch på skolan.
Tisdagen den 12 juni springer vi Lindängsloppet på skolan. Eleverna får gärna byta om och ta med sig en
vattenflaska. Vi har tyvärr inte tillgång till duschar.
Onsdagen den 13 juni kommer ha en speldag. Vi kommer spela olika sällskapspel och ha en
mysig dag tillsammans! De som önskar får denna dag ta med sig ett sällskapsspel.
Sista skoldagen avslutas kl. 12.30 på skolan. Sedan träffas vi igen för skolavslutning kl.
18.00 i IRO:s matsal. Om ni inte hittar dit, så hör av er! Eleverna kommer framträda
med ett sång- och musikprogram. Alla elever ska vara med under avslutningen. Det
räknas som en del av skolan, då vi slutar en dag tidigare. Kan man inte vara med får
man ansöka om ledigt! Efter skolavslutningen i IRO:s matsal samlas vi på skolan för
att ha vår årliga tårtbuffé. Alla ska ha med sig tårta, tårtspade, kaffe, dryck, skedar,
tallrikar och något att sitta på till familjen. Vi kommer att vara ute under kvällen!
Under nästa vecka kommer ni att få ett kuvert med inloggning till Infomentor så att ni kan läsa det
som dokumenterats om ert barn i alla ämnen under skriftliga omdömen. Fredag 8 juni finns
dokumentationen tillgänglig. Observera att skolan inte skriver ut något i pappersform utan istället har
ni föräldrar ansvar att läsa eller skriva ut dokumenten. Skolan har i nuläget valt att inte lägga in
veckans händelser, frånvaro, schema och klasslista i Infomentor. Vi kommer eventuellt att göra det under
hösten.
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Trevlig sommar!
/Anton & Johanna

