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Hej!   

Äntligen är våren här med härligt väder! 

I naturen brister knopparna och på Musikugglan väntar spännande tider fram till 

skolavslutningen. Vi har massor av trevligheter att se fram emot och exakt när 

och vad ser ni lite längre ner i brevet.    

Förra veckan firade vi valborg enligt tradition med sång, tal och glass. Lika 

mysigt som vanligt!  I matten lärde vi oss om hur man mäter volym och tittade 

lite närmre på decilitermåttet. På friluftstimmen byggde barnen tält av slanor 

och presenningar i skogen på skolgården. På kören sjöng vi sommarsångerna till 

skolavslutningen för första gången och man rös i hela kroppen!  

 Iup-samtalen är i full gång och vi tycker det är så roligt att få träffa er och 

berätta om era härliga barn! 

Denna vecka har vi inga läxor pga att skolveckan är så kort. Barnen är ju lediga 

torsdag och fredag. 

I so/no pratar vi om vad som händer i slutet på våren i naturen. Vi lär oss också 

lite om svalan. I matten jobbar vi vidare med näst sista kapitlet. I svenska 

avslutar vi så smått våra arbetsscheman. 

I morgon, tisdag, ska vi se vi musikalen ”Pelle Svanslös” som år 4-5 framför i 

Sparresalen. Vi går in och åker buss tillbaka. Kläder efter väder! 

Viktiga datum och annat: 

 Chatarina på Levande Verkstad hälsar att barnen behöver ett 

plastlock med sig på onsdag då vi har lektion. Ett vanligt glassburkslock 

är perfekt, för vi ska klippa ramar av den. Har ni flera som ni kan avvara 

får ni gärna skicka med dem ifall något barn skulle sakna lock. 

 Jag har lämnat tillbaka låneböckerna till skolan och följande böcker 

saknas. Jag har letat noga i barnens lådor och i klassrummet. Jag vill be er 

att leta hemma också så hoppas vi på att de dyker upp! 

1. Sopor blir jord 

2. Palle ska åka på semester 

3. Palle som jultomte 

4. Tam – Drakarnas stad 
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 9/5 är en röd dag och skolan är stängd, 10/5 är en klämdag och är en 

skolfri dag, men fritids har öppet. 

 28 maj har vi idrottsdag på Västra Mark, mer information kommer. 

 Torsdagen den 30 maj åker klassen till Söremåla Gård utanför Fågelmara. 

Alla i 1A slutar 13.00 denna dag 

 Fredagen den 31 maj är det dags för 6-9:s musikal. Vi går in 8.10 och åker 

buss tillbaka. Var noga med att komma i tid denna morgon. 

 Onsdagen den 5 juni är det Levande Verkstad-dag. Mer information 

kommer. 

 Torsdagen den 6 juni är Sveriges nationaldag och en helgdag. Fredagen 

den 7 juni är en klämdag och skolan är stängd, men fritids är öppet. 

 Tisdagen den 11 juni har Musikugglan skolavslutning. Mer information 

kommer. 

Information om bondgårdsbesöket. 

 Alla barn måste ha oömma kläder samt gummistövlar på sig denna dag. För 

att få gå in till djuren måste vi doppa stövlarna i en lösning som tar bort 

bakterier. Därför kan man inte ha gympaskor eller andra mjuka skor. 

Vi kommer att vara ute större delen av dagen. 

 En namnad vattenflaska kan vara bra att ha med. 

 Vi kommer att få smörgås och frukt och mjölk där och vi äter lunch när vi 

kommer tillbaka.  

 Alla slutar 13.00 den dagen. 

 Tänk på att ha ombyte (både kläder och skor) på skolan så att barnen kan 

byta om när vi kommer tillbaka. 

 Malin är allergisk mot pälsdjur, men har varit med på 

bondgårdsbesök förr och vet att det går bra även 

om man är allergisk. Se bara till att ditt barn har 

tagit medicin på morgonen samt har ett ombyte på 

skolan. 

Så, nu fick ni lite att skriva i almanackan…  

Ha ett trevligt minilov! Hälsningar Anna och Cicci 

Ps: Kom ihåg plastlock till onsdag. 


