Vibyskolan
Årskurs F-3
Vecka 20
För alla
Friluftsdag tisdag 24 maj i Vibyspåret för F-5, heldag. Samling på skolan 8.00 och vi är tillbaka på skolan
vid 13.30. Skolan tar med lunch och en frukt. Ta med:


Något att äta ur



Något att äta med



Vattenflaska med vatten



Något litet att fika på för de som vill



Något att sitta på (jacka/sittunderlag eller liknande)



Kläder efter väder

Idrott och hälsa
F-klasserna har denna vecka lekt “städare och stökare”, kurragömma och hoppat lite hopprep. Nästa
vecka blir det ingen idrott med mig då jag är i simhallen på tisdagen och eleverna är iväg på annat på
torsdagen. Veckan därpå (vecka 21) är det friluftsdag på tisdagen och röd dag på torsdagen så idrott har vi
nästa gång vecka 22.
Ettorna och tvåorna har lekt “städare och stökare”, “Krabbor och kräftor” och hoppat lite hopprep. Andra
lektionen lekte vi “Påven bannlyser” vilket var väldigt uppskattat av eleverna. Nästa vecka står det
friidrott på schemat :)
Treorna har lekt “Påven bannlyser” i måndags, mycket spring och fint samarbete. I onsdags lekte vi
“Krabbor och kräftor” och en kull-lek där de tränar på att gå ifrån “pass” när någon kommer och behöver
det. Nästa vecka är det friidrott på schemat även för treorna, ta med OÖMMA skor och kläder, det röda
gruset färgar av sig.… undvik ljusa färger!

Information från Fritids
OBS! Påminnelse meddela ert behov av omsorg klämfredagen 27/5-22 omgående
Fritidshemmens dag blev uppskattad av eleverna med korv med bröd och glass till mellis,
musikunderhållning av David, bågskytte, dragkamp, brännboll, såpbubbelblåsning, armbrytning och
färgtryck.

Hugin
Måndag: skogen på andra sidan vägen 14-15.30
Tisdag-Torsdag: grupper
Fredag: Veckans wow

Munin

F-klass
Matte; Klockan
Svenska; Bokstäver med ljud
NTA; fortsätter med att mäta med olika mätenheter
Torsdag; Alla förskoleklasser i kommunen är, av Räddningstjänsten, inbjudna till en dag vid Granåsen. Där
får vi träffa personal från polis, brandkår och ambulans. Vi åker buss. Skolan tar med lunch. Barnen får ta
med ngt litet att fika samt dryck. Viktigt med kläder efter väder då vi är ute hela dagen.
Fredag; Vi åker buss till Fridegårdsteatern där vi får sjunga tillsammans med Håbo musikskola. Barnen
kommer att känna igen de sånger de lärde sig förra terminen.

Årskurs 1
Om ert barn ska åka på simskolan denna vecka så har ni fått ett mejl om detta. Personal från skolan följer
med till simskolan. De som inte åker till simskolan har lektioner som vanligt på skolan.
Anna är ledig på tisdag.
Detta arbetar vi med denna vecka:
Sv: Vi kämpar på för att bli klara med bokstäverna.
Ma: Hälften
Eng: Spring
No/So: Trafik
Läsläxa till torsdag är kapitel 21.

Årskurs 2
Årskurs 3
Nu är alla nationella proven genomförda. Barnen har varit jätteduktiga och det ska vi fira med en fest.
Festen kommer vi att ha på fredag 20/5. Mer information om festen kommer nästa vecka. Några har
något delprov kvar pga. frånvaro och detta görs nästa vecka för de som är berörda.
Det blir inga utvecklingssamtal, utan måndagen den 30/5 och torsdagen den 2/6 är det öppet hus i
klassrummet. Tillsammans med ert barn har ni möjlighet att ta del av proven och ställa frågor eller
samtala. Öppet hus är mellan kl. 14-17 dessa dagar. Varmt välkomna!
På onsdag 18/5 är det utflykt ut till Häggeby skolmuseum.
Vad vi jobbar med:
Sv/So/Bild: Forntiden.
Ma: Repetition av multiplikation och division.
So: Veckans nyheter
Eng: Nöjesparken.
Teknik: Byggtekniker

Årskurs 1
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

Årskurs 2

Årskurs 3
Matteläxan lämnas in.
Ny matteläxa delas ut.

Läsläxa kap 21

Läxan om
jägarstenåldern lämnas
in.
Ny svenskaläxa delas
ut.

Fredag

Kontaktinformation
Sjukanmälan: 0171- 528 00 (talsvar Dexter).
Sjukanmälan ska göras före kl. 07.45.
OBS! Sjukanmälan måste ske varje sjukdag.
Meddela köket vid frånvaro om ditt barn har specialkost (0171- 526 67)
Rektor : 0171-527 45
Personalens arbetsrum 0171- 529 72 (Telefonsvarare)
Fritids Hugin: 0171- 527 11
Fritids Munin: 0171- 46 84 65 (kl. 13.30–17.30)
Kurator : 0171- 526 56
Skolsköterska : 0171-528 60

Trevlig helg!
Hälsningar
Vibyskolans personal

