
Hej! 

Idag har vi orienterat igen, men på Bryggareberget den här gången! Oskars  
pappa Martin (FK Vittus) fixade med banan och även idag fick vi springa  
med elektronisk stämpling – kul! Vädret var inte lika inbjudande idag men  
trots att det regnade på oss så höll alla god min! De flesta tyckte att  
dagens bana var lite klurigare än den i fredags men tillslut så var alla i mål. 
Många tycker att det här med orientering är kul och om man vill prova på  
det lite mer innan sommaren så kommer här några förslag från Stefan  
som vi träffade i fredags:  

”Hej! 
Tackar för en trevlig stund i fredagsförmiddag. Glada och goa ungar. 
Om det är någon som är intresserad av att prova lite mer så finns följande möjligheter 
i närtid. 
Onsdag 29 maj Kl 17:45  Ungdomsserie i Rosenholm, samling vid idrottshallen, sök 
upp Stefan Berglin (mig) vid OK Dacke vimpel. 
Tisdag 4 juni Kl. 18:00     Samling vid Bubbetorpsgård, vid djurkyrkogården.  
Tisdag 11 Juni Kl.18:00   Samling Dackestugan, där ni var i fredags. 
Vill man nå mig så har jag tel. 0703-308249  

Hälsningar 
Stefan Berglin 
OK Dacke” 

 
Idag, måndag, har eleverna fått hem ett häfte med sånger att träna på inför 
skolavslutningen. Förutom läxorna till imorgon och nyheterna blir sångerna den enda läxan 
fram till avslutningen.   

Nu är det inte många dagar kvar i skolan och vi håller just nu på att avsluta i flera ämnen. Det 
kommer att bli lite att ta hem så tänk på att ha väskan med till skolan!  

 Aktivitet Läxa 

Måndag 27/5 Orientering 
Läxhjälp 14:30-15:30 

 

Tisdag 28/5  4AB: Sv: Rättstavning egna ord 
4AB: Hi: Skriftligt förhör, medeltiden.  

Onsdag 29/5  Eng: lämna in eng-böcker. Suddade 
och fina!  

Torsdag 30/5 Friidrottsdag Västra Mark – se 
särskild info.  Ugglekören är i 
Vämöparken på Nostalgidagen. 

 

Fredag 31/5 Vi tittar på 6-9:s musikal: 
Familjen Addams 
Lämna biblioteksböcker.  

4AB: Nyheter 

 
Kom ihåg att lämna in talongen om Västra Mark senast imorgon, tisdag!  

 
Hälsningar Linda, Linda, Micke, Kristina & Tina 

 


