Hej alla där hemma! Nu är det långa lovet snart slut, och vi hoppas att ni haft en bra sommar!
Som ni kanske sett, om ni promenerat förbi skolan på senare tid, så har nu ett par byggnader rivits
och det har tillkommit paviljonger. Vi i blivande åk 5 får dock bo kvar i våra vanliga lokaler och
klassrum, som vi hade i åk 4.
På måndag den 21/8 får vi träffa era barn igen! Då har vi en kort skoldag som startar kl. 9.00 och
slutar kl. 11.00 (vi vill tipsa om att det på fritidsgården finns möjlighet att köpa sig lunch denna
dag då skolan inte serverar mat).
Resten av första skolveckan följer vi de start- och sluttider som kommer att gälla under resten av
terminen, enligt följande:
Tisdag 8.00- 15.10
Onsdag 8.00-14.00
Torsdag 8.00-14.00
Fredag 8.00-14.00
Första skolveckan behöver eleverna inte ha med sig idrottskläder alls. Men kom ihåg att under alla
raster är våra elever utomhus, därför är det en fördel om alla har en påse med extrakläder i sitt
skåp och ytterkläder efter väder. Frukt rekommenderas att eleverna har med sig och äter när det
är rast.
Eleverna får nyckeln till sitt elevskåp första skoldagen (om de har en nyckelring med sig). I skåpet
ska som vanligt mobiltelefonen ligga avstängd under hela skoldagen!
Onsdagen den 23/8 välkomnar vi er till föräldramötet! Vi träffas klockan 17.30 i skolans matsal för
gemensam information och presentation av personal. Vi kommer även att ge information om lägret
som kommer äga rum vecka 35. Därefter går vi till respektive klassrum för att ge möjlighet att se
varandra som föräldrar och ställa eventuella frågor i ett mindre sammanhang.
När vi är säkra på att våra scheman fungerar (det brukar vara bra att provköra) kommer ni att få
hem ert barns schema. Om ni innan dess har frågor kring schemat är ni välkomna att höra av er till
oss.
Ni når oss som vanligt på vår lagtelefon: 011-15 36 46.
Gällande oss i personalen så har vi nu fått tillbaka Lilly-Ann Svanvik och även en annan kollega
som jobbade med oss innan era barn gick i vårt arbetslag, hon heter Lotta Bohman Engström. Vi
har också en ny kollega vid namn Kid Lindström Hellman, honom träffar era barn bland annat på
trä- och metallslöjden.
Hälsningar från lag 5

