Junibrev åk 4-6
Hej!
Nu är det bara cirka två veckor kvar av denna terminen och vi ser ut
att kunna avsluta det med strålande solsken.
De sista veckorna kommer vi avsluta de teman vi påbörjat och vi
kommer försöka vara ute så mycket som möjligt. I SO fortsätter vi
med frihetstiden och sen snabbt över till 1800-talet fram till nutid. I
NO arbetar åk 4–5 med kust och hav medan åk 6 jobbar vidare med
puberteten.
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.
Vi vill tacka alla fantastiska elever för den helt underbara klassresan
som vi hade i Göteborg. Det var två mycket lyckliga och glada lärare
som gick och la sig den kvällen med stora leenden på läpparna. Den
stoltheten vi kände när de kemilabbade går inte att beskriva.
Fokuserade till tusen och med förkunskaper som var till stor nytta,
de imponerade verkligen.

Ni föräldrar ska vara stolta över era barn, det är vi!

Det är med stor sorg vi kommer säga hej då till årskurs 6 om ett par
veckor men också glädje över att kunna lämna över så fina elever till
högstadiet. De skolor som tar över er är lyckligt lottade.
Årskurs 4–5 är vi glada att vi får behålla något/några år till och tar
tacksamt tillbaka er i höst igen. Då ska vi samla på oss fler fina
minnen ihop.
Nu önskar vi er en helt underbar sommar. Sola, bada och skratta
mycket, men framförallt, glöm inte av oss!

Kramar från
Victoria och Therése

Viktiga datum
• 6 juni: Sveriges nationaldag! Vi är lediga.
• 7 juni: Föräldrar i årskurs 6 bjuds in till att kolla på Nationella proven.
Tiden som gäller är 14.00-16.00. Då har ni möjlighet att titta på de prov
eleverna gjort samt ställa frågor.
• 8 juni: När alla Nationella prov är klara brukar vi belöna årskurs 6 med
film. Denna dag får de ha med sig liten dryck och tilltugg.
• 11 juni: Beroende på vad vädret tillåter men tanken är Ulrikaparken
med grill, bad och lek. Egen dryck medtages!
• 12 juni: Vi springer Lindängsloppet här på skolan under idrottstid, ta
med ombyte!
• 14 juni: Ta med er de sällskapsspel ni har så har vi en pyssel/speldag.
Skoldagen slutar efter lunch klockan 12.15
• 14 juni: Skolavslutning! På grund av renovering på församlingsgården
kommer vi i år att avsluta läsåret ute på IRO i deras restaurang.
Avslutningen börjar 18.00 se därför till att vara där senast 17.45.
Därefter tar vi oss till skolan där vi avslutar kvällen med tårtbuffé. Alla
familjer tar med var sin tårta som vi alla kan kalasa på. Glöm inte att
även ta med dryck, tallrikar, glas och bestick. Skolavslutningen räknas
som en del av skoldagen och är därför obligatorisk.
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SKOLAVSLUTNING
Vi slutar 12.15

IROs matsal 18.00

Åk 6
”belöningsdag”
Idrott sim och
sporthallen
SOMMARLOV!

	
  

