
	

	
	
	
	

Veckobrev v. 49 
	

Hej! 	
	
LÄXOR TILL V.50 
	
TISDAG: 
Engelskläxan åk 3 
	
ONSDAG: 
Matteläxan åk 1, 2 och 3 
	
TORSDAG: 
Läs- och Skrivläxan åk 1, 2 
och 3 
	
	
Veckan 50 i korthet: 
 
Måndag: 

Skridskor 
 
Tisdag: 

Picknick kl. 15.00-16.30 
 
Onsdag: 

Utflykt Bruksmuseum 
 
Torsdag: 

Vintermarknaden kl. 18.00 
 
Fredag: 
Läxhjälp kl. 13	
	
Veckan 51 i korthet: 
 
Måndag: 

Skridskor 
 
Torsdag: 
Julavslutningen kl. 7.15 
	
 

Hoppas allt är bra med er och att ni kan njuta av de fina 
vinterdagerna – även om man fortforande behöver vänta på 
snön. 
 

Medan jag skriver det här veckobrevet har barnen sin 
”barnen-bestämmer-dag”. Det luktar chips och godis i 
klassrummet och barnen är på så otroligt bra humör J 

Alla utvecklingssamtal är genomförda nu och jag vill 
tacka er alla för ert stöd och era ord under samtalen. Jag 
fick höra att några föräldrar inte får veckobrevet via mejl. 
Om ni inte får den – av någon anleding – kan ni också kolla på 
kastanjens hemsida (www.kastanjen.nu) eller skicka ett mejl 
till mig; om ni inte har veckobrevet i inlådan senast fredag 
kväll. 
 

Nästa vecka på måndag är det skridskoråkningen igen. De 
behöver matsäck med sig och är tillbaka runt kl. 13.00. Glöm 
inte att de behöver en hjälm och bra kläder (täckbyxor, 
vantar etc.). Det gick jättebra förra gången, tack! 

På tisdag har vi vår lilla picknick. Den börjar kl. 15.00 
och slutar kl. 16.30. Det kommer säker bli jättekul och jag 
se fram emot en fin eftermiddag med er alla Örnar. Jag 
kommer också tilllaga något typiskt från Österrike.  

Utflykten till bruksmuseum kommer att bli på onsdag. 
Vi kommer tillbaka till lunch så ni behöver inte tänka på 
någonting extra. 
 

Däremot missa inte Kastanjens årliga vintermarknad på 
torsdag! Den börjar kl. 18.00. Den första halvtimmen har 
barnen företräde till att köpa sina egna saker. Efter det är 
det fritt fram att köpa från alla stånden. Det går även att 
swisha på 070 52 39 01. Treorna har ansvar för Luciatåget. 
Det ser jag verkligen fram emot! Luciatåget börjar kl. 
19.00. Varmt välkommen! 
 

Ha en underbar helg! Barbara 


