Vibyskolan
Årskurs F-3
Vecka 23
För alla
På fredag 10/6 är det skolavslutning på Vibyskolan. Eleverna bör vara på plats senast klockan 09:00 för
samling vid flaggstången uppe vid gamla skolan. Vårdnadshavare är hjärtligt välkomna att sedan sätta sig i
gräset i backen och titta på vår skolavslutning som börjar 09:30 och beräknas vara ca 30 min. Medtag
gärna fikakorg!
Efter skolavslutningen börjar fritids och de elever som behöver omsorg och/eller äta lunch behöver
anmäla sig på länken nedan.
De elever som vill äta lunch på skolavslutningen behöver anmäla sig via länken.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UERv9IkPZ0aYvSpQ7LLiVHJUhIwspNFEjgnJvpktC4
hUM1QyRjhTRTgxRklZTFZEMkFRTklWWExMUS4u

Idrott och hälsa
Det här är sista veckan med eleverna för mig och det är otroligt vemodigt. Kommer sakna allihopa
otroligt mycket och passar på att tacka för den här tiden, det har varit lärorikt och så fint att få lära
känna alla underbara individer. Vilka fina barn ni har och det är så härligt att ha fått följa deras
utveckling. Tack också till er vårdnadshavare för bra kommunikation.
Hälsningar idrottläraren

Information från Fritids
Hugin
Måndag: Fritids stängt Sveriges nationaldag
Tisdag: Grupper
Onsdag: Avslutning för 1:orna på fritids (De börjar på Munin efter sommaren) Grupper för F-klass
Torsdag: Överskolning för 1:orna till Munin kl 15-16. F-klass Skolskogen
Fredag: Skolavslutning Fritids öppet som vanligt.

Munin
Måndag: Fritids stängt. Sveriges nationaldag
Tisdag: Gemensam utelek på gården
Onsdag: Vi går till skogen
Torsdag: Blivande åk 2 kommer och hälsar på sitt blivande fritids
Fredag: Skolavslutning

F-klass
Sista skolveckan!!
Vi avslutar våra arbeten, städar och packar ihop våra saker. Vi rekommenderar att barnen tar med sig en
ryggsäck för att ta hem sina saker.
Vi tackar “för lånet” av era fantastiska barn och önskar er lycka till i fortsättningen!

Årskurs 1
Nu är vi framme vid slutspurten. Det är inga läsläxor denna vecka, men om man behöver jobba klart med
någon bok så kan det komma hem lite läxa.
På torsdag behöver alla elever ha med sig en påse att ta hem saker i.
På fredag så är det skolavslutning, se information ovan.
Jag och eleverna har pratat mycket om hur viktigt det är att alla elever läser under sommarlovet. Om
eleverna inte läser så kommer de tappa mycket av sitt läsflyt och det kommer kunna bli en jobbig start i åk
2. De elever som önskar låna böcker från skolan får gärna göra det. Alla elever kommer att få hem ett
läsbingo som de ska göra under sommarlovet och sedan lämna till mig första skoldagen. De vill också göra
en skylt där de påminner sig själva om att läsa på lovet. Sommarbingot kommer hem på papper i nästa
vecka, men kommer också att skickas på mejl.
Det är nu klart att vi kommer att byta klassrum till hösten. Placeringen blir nuvarande åk 5:s klassrum, dvs
klassrummet närmast Futurum.
Vi som har arbetat med klassen vill tacka för detta läsår! Det ska bli roligt att få fortsätta arbeta med
eleverna i höst!

Årskurs 2
Sista veckan i 2:an!
Det har varit så roligt att arbeta tillsammans och vill tacka för detta läsår! Det ska bli roligt att få fortsätta
arbeta igen i höst!
Nu plockar vi ihop material som vi har arbetat med, ta gärna med en påse för att ta med allt hem.
På torsdag har vi skolavslutningsgenrep efter lunch.
På fredag är det skolavslutning. Se information ovan.

Årskurs 3
Vi är framme vid sista skolveckan. Vi har lite kvar att jobba klart med men annars kommer vi städa och ha
det mysigt de sista dagarna. Ta gärna med påsar till nästa vecka då eleverna behöver rensa och städa ur
både bänkar och lådor.
En cykeltur planeras med klassen på onsdag förmiddag. Vi tänkte cykla till en fårhage som ligger ganska
nära skolan. Vi får dock avvakta och se hur vädret blir. Blir det dåligt väder så ställer vi in utflykten. Är det
någon som inte har en cykel och skulle behöva låna en så meddela så får vi försöka ordna det.
På torsdag bjuds barnen på lite fika.
På fredag är det skolavslutning. Se information ovan.
Ett avslutande mail skickas ut på fredag denna vecka.
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LOV

LOVDAG!
Sista läxan lämnas in
(brevet från
Järnåldern).

Avslutning

AVSLUTNING!

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

