Till elever och föräldrar i klass 1B
Nu är det dags att börja skolan. Jag hoppas att ni alla har haft ett riktigt härligt sommarlov.
Som ni ser på schemat börjar alla skoldagar kl. 8.20 och slutar kl. 13.30.
Därefter fortsätter dagen på fritids för de barn som ska vara där.
Varje fredag kommer jag att lägga ut ett veckobrev på hemsidan (arstaangelstaskolan.uppsala.se) med information till er föräldrar om klassens aktiviteter. Där
står om vi ska på utflykt, om läxor eller annat ni föräldrar behöver veta. Läs gärna och ta
chansen att samtala med ert barn om vad som händer i skolan under veckan.
Barnen är indelade i halvklass grupper. Vi kallar grupperna för cirklar (O) och
trianglar (∆).
Akutblanketten vill jag att ni fyller i snarast och lämna till mig senast fredag 21/8.
Det är bra att vi på skolan kan nå er fort om det skulle hända något med ert barn.
I idrott undervisar Matts Tillman, i musik Mona Burman och tillsammans med mig i
klassen arbetar Caroline Björk ett flertal lektioner i veckan.
Kom ihåg inför skolstarten:
¤ Skolväska skall tas med till skolan varje dag. I den skall alltid en mapp/en plastficka
ligga.
¤ Ett eget pennskrin.
¤ Frukt är bra att ha med varje dag.
¤ Idrottskläder skall tas med på torsdagar, inget ombyte på fredagar.
¤ Regnkläder skall alltid finnas i skolan.
¤ Barnen skall ta med sig tillklippt bänkpapper (50x60 cm).
¤ De böcker som barnen får med sig hem skall slås in med bokpapper eller bokplast.
Märk ALLT med barnets namn, klass och telefonnummer.
Bästa sättet att komma i kontakt med mig är att maila katarina.tryselius@uppsala.se.
Telefonnummer till personalrummet 018- 727 69 87.
När ert barn är sjukt gör ni sjukanmälan på tel. 0515-77 76 01.
Ytterligare information får ni på föräldramötet (1/9).
Det går utmärkt att komma och fråga när ni vill om ni har några funderingar.
Jag ser fram emot en fin skolstart och ett trevligt läsår.

Hälsningar Katta Tryselius

