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Julbrev från skolledningen
Till alla vårdnadshavare på Pluggparadiset
Nu närmar vi oss slutet av höstterminen. Vi har just avslutat ett lyckat arbete i
projektet Skapande skola där eleverna i åk 3-5 skapat digitala animeringar
med lera. I går firade vi Lucia där luciatåget bestod av eleverna i åk 5.
Julavslutningen kommer att vara onsdagen den 21/12 klockan 08.30-9.30.
Eleverna startar som vanligt i sina klassrum och går sedan tillsammans till
idrottshallen. På grund av platsbrist har vi inte möjlighet att bjuda in er
föräldrar till denna avslutning. Efter avslutningen tar fritids över de elever som
ska vara på fritids.
Under vårterminen kommer åk 3 att ha nationella prov i ämnena svenska och
matematik. Provperioden är mellan vecka 11-20. Vi beviljar ingen ledighet för
elever i årskurs tre under den perioden.
Vi får två nya medarbetare till vårterminen. Det är Lovisa Biwall Sandberg som
vi anställt som fritidspedagog i förskoleklass B. Hon börjar den 9/1. Den andra
personen är Emma Granqvist som blir förskollärare i förskoleklass A då Annica
Gelin slutar. Emma börjar den 13/2.
Fritids kommer att servera frukost från årsskiftet. Från och med 2 januari
kommer alla kommunens fritidshem att servera frukost för de elever som
önskar. Detta gäller även de elever som är inskrivna vid fritidsklubben. Syftet är
att de elever som börjar sin skoldag tidigt ska få möjlighet till en frukostmåltid i
rimlig tid innan nästa måltid i skolan.
Frukosten kommer att börja serveras 06.45 och vara avslutad 07.15. De elever
som tidigare tagit med egen frukost och ätit på fritids är välkomna att
fortsätta med det. Närmare information om anmälan till frukostbehov skickas
ut till de vårdnadshavare vars barn är på fritids aktuell tid.
Nästa termin startar tisdagen den 10 januari. Klasserna följer sina ordinarie
scheman. Måndagen den 9/1 är fritids stängt för planering.
Vårterminens första skolråd är onsdagen den 15/2 klockan 18.30.
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
önskar Ragni och Matilda
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