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Längre fram:



Vårterminen rusar på . Vårens utvecklingssamtal rullar vidare och på lördag ställer vi fram klockan en timme och får SOMMARtid :)



PÅSKLOV 14-17.4
25.4 inskrivning av ny
elev och uppflyttardag
för åk 1-6.
26.4 4H

I veckan har vi fått prova på skolans nya kreativa verktyg—VR glasögon och programmet Tilt Brush, med vilket man kan skapa, måla och rita i 3D. En häftig upplevelse , konstaterade de flesta! Inför hösten ska vi också titta på andra användningsområden för VR glasögonen. De kommer bl a att kunna användas i biologi,
geografi och historia.
På gång framöver:


Måndag 27.3 åker åk 5-6 till Mariehamn på Litteraturfest tillsammans med
Marja. De ska också till Mariebad. Skild info har skickats hem.



Torsdagen 30.3 är det KIVAlektioner i åk 1-4. Samma dag genomför åk 4
enkätundersökningen Hälsa i skolan. Åk 5 har redan genomfört den och
fått hem instruktioner om hur föräldrarna ska genomföra den, så kolla väskorna!



Prov och förhör:

Tisdag 4.4 får vi besök av Föreningen Finlands öar (FÖSS). Det är en
tvåspråkig organisation som strävar till att stärka skärgårdsidentiteten

28.3 ma 3-4
29.3 fi 9
31.3 hi 5-6
4.4 ma 5, eng 4, ge 7-9
7.4 ma 8
10.4 hälsokunskap 7-9

både i finska och åländska skärgården. Under skoldagen träffar de åk 3-6.
Eleverna kommer då att få närmare info om det Ö-läger som hålls på
Lappo i sommar (broschyr har skickats hem) och de kommer att få ta del
av ett lekfullt program på både svenska och finska.


Onsdag 5.4 blir det en mångkulturell temadag. Eleverna kommer då att få
lära sig mer om kulturen i olika länder. Mykola och Laurie deltar också.

Nästa skolinfo
utkommer
7.4

Meny
Vecka 13
Måndag: broccolisoppa
Tisdag: grönsaksbiffar m tzatziki
Onsdag: chili con carne
Torsdag: stuvade makaroner m korv
Fredag: grillad kyckling m potatisgratäng

Vecka 14
Måndag: havregrynsgröt
Tisdag: skinkfrestelse
Onsdag: stekt fisk m potatismos
Torsdag: soppbuffé
Fredag: pasta Bolognese

