
Mikrofonens veckobrev vecka 21

Hej alla barn och föräldrar!

Springmask
Vi har nu springmask på Mikrofonen. Springmask lever i rumpan, kliar som tusan, smittar 
lätt och måste behandlas. Gå gärna in på hemsidan nedan för att veta att man nästan 
enbart kan upptäcka springmask på natten, hur man behandlar etc.
http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Springmask/

Vi håller på att göra klart, avrunda, utvärdera och dra slutsatser inför framtiden denna 
resterande tid. Snart är det skolavslutning, sol och sommarlov! Vi pedagoger jobbar 
mycket med att samverka med era barns blivande lärare, vi tittar på klassernas behov och 
era enskilda barns behov. Vi jobbar med att verkligen lyfta fram rätt info som skall 
överlämnas till deras blivande pedagoger. Vi lägger ner mycket tid på att planera för och 
genomföra era barns övergång till skola så bra och naturlig som möjlig.

Många av er har haft era utvecklingssamtal och vi uppskattar den tid och engagemang ni 
bidrar med kring detta viktiga möte. För er som fått era utvecklingssamtal ombokade till 
nästa vecka kommer vi att ta kontakt med er. 

Nästa vecka på idrotten (Måndag) är det dags för utegympa igen. För samtliga. Vi börjar 
morgonen med terminens sista Röris 8.20 ute på skolgården. Vi stannar alltså kvar ute på 
morgonen.

De olika grupperna har gjort mindre eller längre utflykter i närområdet. Det var varit dags 
får ytterligare två grupper att få besöka biblioteket. Mycket populärt och uppskattat :)

Vi vill även denna vecka lägga in en liten notis om att det ni är välkomna på 
Föräldrafika/Öppet hus den 1e juni kl 15.00-17.00. Gäller även såklart barnen som går på 
Bulten. Separat inbjudan som har skickats ut :)

Fritidsinformation för vecka 21:
Måndag: Gympasalen - blå, röd grupp, övriga grupper på fotbollsplanen.
Tisdag: Spel - vidtalade elever ur blå har spelhåla, övriga på Kobrangården.
Onsdag: ej klart i skrivande stund, övriga på Kobrangården.
Torsdag: ej klart i skrivande stund, övriga på fotbollsplanen.
Fredag: Bakning - Lurenshow kl 15.15 i aulan!

Övrigt:
Det finns mycket vinterkläder kvar på vissa hyllor och i våra korgar med kvarglömt. Titta gärna! 
Kanske är det just era saker.

Vid frånvaro vill vi att ni skickar ett SMS, ett mail eller ringer till oss. 
Mobilnumret är:  072 967 91 07.
Mailadressen är: mikrofonen@vastbergaskolan.se   
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