
HEJ!	 	 	 	  

Bada 

På onsdag åker vi och badar och eleverna skall också bada på gymnastiken på 
måndag. Det är soligt och det har varit vackert väder i en månad nu. Jag 
påminner er om att solkräm eller annat solskydd är viktigt. Jag kan påminna och 
uppmuntra eleverna men resten måste komma hemifrån. Jag hör av mig per 
epost till de föräldrar som har lovat ställa upp och övervaka på onsdag.  

Skolavslutning 

Fredag 15 juni är det skolavslutning. Vi samlas klassvis på övre 
skolgården senast kl. 8.15. Avslutningen börjar kl. 8.30. Eleverna får 
gärna klä upp sig. Efter gemensam avslutning nere på fotbollsplanen 
samlas vi en stund i vårt klassrum innan det är dags för glass och 
sommarlov. 

Inför skolavslutningen får eleverna gärna öva på de Avicii låtar de skall 
uppträda med: Without you och Wake me up.  

Läsning 

Som klass läser Giraffeleverna väldigt bra och vi har haft fina resultat i 
olika läshastighetstest. Läsvana behöver dessvärre upprätthållas. Jag 
kommer därför att uppmuntra era barn att ta sig tiden att läsa en bok 
eller två i sommar. Böcker är bra underhållning och dessutom 
någonting man kan göra ute i det vackra vädret.  

Läsåret 2018-2018 

Läsåret 2018-2019 inleds onsdag 22 augusti kl. 8.15 på fotbollsplanen. 
Håll utkik på skolans aktuelltsida där det meddelas datum och tid för 
föräldramötet som hålls inför skolstart. 

Ha ett underbart sommarlov!  
 
Hälsningar 

Sofia & Oskar



Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 - 
9.15

Mentor / 
Städning/ 

Utvärdering

Avslutning 
med 

mumintrollen 

Utelekar 

+ 

Vi åker till 
Strandbadet 

/ Småa

Genrep 
Skol- 

avslutning9.15 - 
10.00

Biologi 
 

Fanny

10.00 - 
10.30

 R     	     A  	   S 	       T

10.30 - 
11.15

SO 
Islam  
Hanna

Idrott och 
hälsa 

Frisbeegolf   
Apotekarängen 

Magnus

 
Vi badar 

11.15 - 
11.50 Städning/ 

Utvärdering 

11.50- 
12.30 L U N C H
12.30 - 
13.00 R A S T 
13.00 - 
13.45

Idrott och 
hälsa 

Simning  
Strandbadet 

Magnus

Engelska 
Presentationer 

+ 

Skriva texter

Giraffmys Program 
med 

Zebrorna

13.45-
14.30


