Årstaskolan & Ångelstaskolan
Vecka 51
Hej!
Nu är vi inne på terminens sista vecka och vi jobbar på in i det
sista blandat med lite trevliga julaktiviteter. Vi har haft ett fint
luciafirande som åtföljdes av lite gott fika. Barnen har även
julpysslat med sina fadderbarn. Vi har besökt biblioteket och vi
hoppas att barnen har tid för lite julläsning. Denna vecka
avslutades med juldans i blandade grupper.
På måndag den 19 december har klasserna idrott som vanligt. 4a kommer sedan ha
julfika med sina familjer på kvällen. Det är i matsalen kl. 17.00-18.30.
Tisdagen den 20 december kommer vi att gå till Salabackekyrkan för att tillsammans
se ett julspel. Efter det går vi tillbaka till skolan och avslutar dagen där. Eventuellt
slutar vi lite senare än vanligt.
Onsdagen den 21 december är det julavslutning på skolan. Det är två föreställningar
där årskurs tre uppträder med ett julspel. På grund av platsbrist är det enbart deras
föräldrar som kan delta. 4B:s avslutning börjar kl. 8.30 och barnen börjar skolan
vanlig tid kl. 8.20 i klassrummet. 4A:s avslutning börjar kl. 9.15 och jag kommer vara
i klassrummet från kl. 8.20 så de som vill komma då är självklart välkomna då. De
som vill ha lite sovmorgon kan komma lite senare men ska då vara i klassrummet
senast kl. 8.50. Efter respektive avslutat julspel i matsalen går klasserna tillbaka till
sitt klassrum och önskar varandra god jul för att sedan avsluta dagen. Ingen lunch
serveras denna dag och bussarna går kl. 11.30.
Vårterminen börjar tisdagen den 10/1 2017 kl. 8.20 i klassrummet. Vi arbetar enligt
vanligt schema den dagen.
Tack för en trevlig termin tillsammans med era härliga barn! Vi
hoppas ni får en skön julledighet så ses vi i januari.
Annica och Helena
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