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Hej!

Måndag:

Skolavslutningsvecka!
Bara en vecka kvar på
denna termin och detta
läsår. Snart, snart är det
sommarlov…

Tisdag:
Onsdag: ingen idrott, vi är ute
och leker denna dag
Torsdag: lång dag för 3:orna
till kl. 15:15, ta gärna med
mellanmål.
Fredag: Skolavslutning i Ås
kyrka.

Läxor:
Inga läxor denna vecka, men
eleverna har fått hem
sånghäften så att de kan träna
inför skolavslutningen på
fredag.

Den här veckan som gått blev en riktigt minivecka. Bara tre
dagar. Den första skoldagen, i onsdags, tillbringade vi på ett
regnigt 4H i Stättared. Men trots allt regn, och att det inte
var så varmt, hade vi nöjda och glada elever.
Vi började vår dag på 4H-gården med att få en rundvandring
bland djuren. Det var kor, kaniner, grisar, får, getter och
hästar. Både fåren och getterna fick vi gå in till och även mata.
Roligt och mysigt. Därefter blev det fika och sedan en åktur
med häst och vagn för alla elever. Till lunch blev det grillad
korv. Vi klappade kaniner och lekte lekar. Dagen avslutades
med glass.

Matsedel:
Hittar du på skolans hemsida
eller om du följer vår länk:
http://meny.dinskolmat.se/
deromeskolan
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Under veckan som kommer blir det mycket fokus på att göra färdigt, träna inför skolavslutningen och
städa i klassrummen.
Fredag den 16 juni är det avslutning inför sommarlovet. Skolavslutningen är i Ås kyrka kl. 10.00.
Eleverna samlas på skolan kl. 09.30 för att gå i gemensamt tåg upp till kyrkan.
På skolavslutningsdagen vill vi påminna om att vi vill begränsa antalet personer i kyrkan. Detta för att
det finns begränsat antal platser inne i kyrkan. Det som kommer att gälla under avslutning för alla
familjer är max 2 vuxna/familj med ev. syskon.

De elever som har böcker från bokbussen och inte lämnat in dessa till oss på skolan får själva lämna in
dessa på något av biblioteken i Varberg.

Trevlig helg!
Pelle, Peter, Jenny, Kaliopi och Ann

Mailadresser:
jenny.heden@varberg.se, per-erik.karlsson@varberg.se,
ann.nilsson@varberg.se
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