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Åk 4 Pingviner                                  
…SÅ VAR DEN PLÖTSLIGT HÄR! Sista skolveckan! Några saker behöver påminnas om 
angående kommande dagar: 

TISDAG:  - Eleverna har ett sista förhör i geografi (landskap i Svea- och Norrland). De  
    kan öva med hjälp av kartan som finns på hemsidan, eller via den här länken! 
  - På tisdag har vi även temadag! Vi kör pyjamas/mys-tema i utklädnad -   
    även gosedjur är välkomna! 
TORSDAG - De elever som ska framträda med något gör det idag!  
  - Vi kör SÅPABANDY på eftermiddagen med Linda! Ombyte med!  
FREDAG: - Eleverna har tidigare önskat om att få baka och ta med till skolan, så på   
    skolavslutningen kör vi fikamys på slutet. Eleverna kan tills fredagen baka   
    tillsammans eller själva, men det är knytis som gäller! Jag fixar glass och   
    dricka 🍦  

Plocka hem kläder + saker 👚 📚  
Under veckan är det viktigt att eleverna har med sig sina väskor, då jag kommer skicka hem 
bl.a. arbetsböcker och annat. Se även till att kolla igenom elevernas hylla i klädhallen, så att 
alla kläder tas med hem. KOLLA ÄVEN HEMMA så att inga böcker ligger där! Stor del av 
böckerna kommer samlas in för att ges vidare, så skicka tillbaka eventuella text- och 
arbetsböcker!  

Skolavslutning 🌸  
Pingvinerna samlas senast 8:20 på gräsmattan på nedre gården. Eventuellt fika och annat förs 
till klassen innan. Jag ska spela piano på niornas avtackning, så vi följer avtackningen från 
fotbollsplanen 8:30-9:30. Efteråt går vi till klassen för avslut och fikamys! 10:30 avslutas 
dagen och alla får gå hem. 
OBS! Om ditt barn behöver stanna kvar på Klubben efteråt, meddela mig isåfall! 
Inga föräldrar kan medverka i skolavslutningen i år pga. rådande omständigheter. 

Till sist… )  
I och med att vi antagligen inte ses på fredagen, så vill jag passa på att tacka er 
föräldrar för de tre åren här. Till hösten har jag en ny utmaning som väntar och 
klassen kommer få Cecilia som klasslärare, och jag känner verkligen att klassen har 
mognat massor och är redo för nästa steg och ny lärare. Ni har som föräldragrupp 
varit fantastiska att få jobba tillsammans med, och jag upplever att vi verkligen 
jobbat sida vid sida, axel mot axel, för elevernas skull. Jag kommer sakna era barn 
och er massor, och hoppas på att i framtiden kanske springa på er i korridorerna nu 
som då 🌸  Eleverna kommer få ett personligt brev av mig på skolavslutningen, läs även 
ni föräldrar det hemma. Se det som ett svar på föräldraläxan i åk 2 :)  

KRAM! 

Cindy
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