
Vecka 18-19 

Hej! 

Hoppas att ni har haft en bra start på veckan! Imorgon tisdag firar vi valborg 

tillsammans hela f-5. Vi samlas och sjunger in våren, som vi hoppas bjuder 

på värmande sol!  

Förra veckan skrev vi bland annat medeltidsberättelser och jobbade med 

tinget. Vi fick lyssna på redovisningar om bloggerskan Lisa Jonsson, 

saltvattenskrokodiler, hästen Vicky och Desperate Housewifes. Som ni har 

kunnat läsa i veckobreven är det en härlig blandning på deras redovisningar!  

Vi hade en väldigt rolig avslutning på förra veckan då vi gjorde en EQ-lek 

som handlade om att säga ”förlåt”. Uppgiften handlade om Tubben och en 

konflikt som hände i kapprummet och eleverna fick sedan några minuter på 

sig att i grupper komma på en lösning och sedan redovisa den för oss andra. 

Alla grupper valde att spela teater! Kloka lösningar och väldigt mycket skratt 

blev resultatet!   

Denna och nästa vecka är det mycket Pelle Svanslös som gäller! Förra 

veckan fick ni via mail en speciell lapp med info om det. Tisdagen den 7 maj 

är dagen D och då samlas vi kl 8-8:10 vid Sparre. Där är det sedan 

generalrepetition innan resten av skolan kommer och kollar kl 10. Vi äter 

lunch på skolan och slutar i vanlig tid på skolan. Ni föräldrar är välkomna 

till Sparre för att se musikalen kl 18:30 på kvällen (barnen lämnas kl 18).  

 Aktivitet Läxa 

Måndag Läxhjälp 14:30-15:30  

Tisdag Valborgsfirande F-5 Ordklasser och NO 

Onsdag LEDIGA – FÖRSTA MAJ LEDIGA – FÖRSTA MAJ 

Torsdag Idrott  Eng: Breakfast + 10 glosor 
Nyheter 

 

Fredag Repetition hela dagen. OBS! Sluttid kl 14:00 

Lycka till i Stockholm önskar vi alla pingisspelare!  

Måndag Repetition hela dagen. Ta med kläder! OBS! Sluttid kl 14:00.  

Tisdag MUSIKAL – PELLE SVANSLÖS Samling Sparre 8-8:10 
Föräldraföreställning kl 18:30 (barnen lämnas 18:00) 

Onsdag Drop-in till 9:30,  Maila Micke och meddela om du kommer att ta 
sovmorgon!  

Torsdag Kristihimmelfärdsdag – LEDIGA 

Fredag Klämdag – LEDIGA 

 

Kom ihåg: Klassträff den 19 maj!  

Mvh Linda, Micke & Kristina 

 


