
Vecka 2 med Örnarna  


Terminsstart

Den 7 januari är det planeringsdag på skolan och vi startar upp terminen den 8 januari med 
början med idrott på IP. Välkomna alla örnar! 


Vi i femman

Stort grattis till alla örnar till att gå vidare i tävlingen! Det blir en rolig resa:) Alla 
Örnföräldrar har fått information om tävlingarna via schoolsoft, det är viktigt att ni läser 
den. 

Den 14 januari ska Örnarna och jag ta oss till Sveriges Radio för att deltaga i första 
deltävlingen. Jag har tre föräldrar (Fredrik, Agnes Ö samt Elliot) som har anmält sig att 
skjutsa, inklusive min bil får vi då dit 16 örnar. Vi skulle behöva två chaufförer med bil till. 
De som skjutsar kommer kunna lyssna till tävlingen från ett rum bredvid studion, det har 
varit mycket uppskattat av skjutsande föräldrar att vara med där:) 


Julfest i kyrkan

Tack fina Örnar för ett riktigt fint uppträdande i kyrkan! Vad fint ni sjöng! 


Tack

Jag har tackat Örnarna och vill här även passa på att tacka alla Örnföräldrar för den fina 
julkorgen! Det fanns mycket gott i korgen:) 


Föräldramöten

Läs om föräldramöten under aktuellt på hemsidan. 

23/1 Åk 5-9 i Församlingshemmet i Mariefred om droger; BRÅ, polisen och socialtjänsten. 
Gemensamt med Mariefreds skola. 


🌟  God fortsättning och välkomna tillbaka! /Sara 

Viktiga datum: 

7/1 planeringsdag, 8/1 terminsstart, 23/1 föräldramöte



Örnar vecka 2 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Tretton-
dagen 

traditionellt är 
trettondagen 
den dagen som 
man firar de 

tre vise 
männens besök 

i Betlehem


Så stanna lugnt 
hemma och fira 
trettondagen:)


Planerings- 
dag 

hela skolan är 
stängd


Idrott 
IP inne


Engelska 

Mikes lucky 
day


Matematik 

bråk 

s 78-79


9.15 
10.00

Idrott 
ute


Bild 

teckna öra

10.00 
10.30 Rast

10.30 
11.35

SO 

Lilla Aktuellt

NO 

näring

NE.se

Idrott 
inne

11.35 
12.45 Lunch + rast

12.45 
13.30

Matematik 

bråk

s 74-75

Svenska 

läsförståelse


Bild 

teckna öra


13.40

13.30 
14.15

Musik 
med Maarit

Matematik 

bråk 

s 74-75

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

http://NE.se

