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Hej!
Hjärtligt välkomna till läsåret 2019-2020! Jag hoppas att alla har haft en skön sommar och njutit av
ledigheten och känner sig redo för ett nytt läsår och nya utmaningar.
Vi inleder läsåret med 39 elever. En ökning med en elev.
På lärarfronten ser det ungefär ut som senaste läsår:
Pamela Ahlskog kommer som tidigare att vara klasslärare i åk. 1-2, Susanne Hellström i åk. 3-4 och
Maria Boström i åk. 5-6. Maria Högnabba blir klassföreståndare i åk. 7-9.
René kommer att arbeta som timlärare i bisyssla. Övriga lärare jobbar som tidigare.
Ann-Iréne Dahlgren är tillbaka som assistent. Välkommen tillbaka AID!
Skolhälsovårdaren är på skolan måndagar kl. 11-14.
Vi hoppas att denna vecka få börja äta i den nya matsalen och ett par veckor därefter ta i bruk den nya
bildkonst- och syslöjdssalen och kemi-fysiksalen.

AKTUELLT:


Söndagen den 25 augusti kommer åk 5-6 att åka till Vårdö och titta på skådespelet
Smeden i Lövö. Eftersom det är en söndag får eleverna ledigt måndagen den 26 augusti.



Torsdagen den 29 augusti är det skolfotografering.



Tisdagen den 3 september åker åk 5-6 på pröva-på-idrott.



Fredagen den 13 september hålls skolmästerskapen i friidrott på Granboda sportplan
kl. 10-13.



V 38, 16-20 september, är det dags för PRAO I för åk 9. Det är bra om ni redan nu där
hemma börjar fundera lite på det. Vi kommer naturligtvis att jobba med det i skolan de
kommande EH-lektionerna.

Måndagen den 16 september är det dagsverke för åk 6-8. Återkommer med info om
det och vart pengarna går i år.
Läsårets arbetstider:



Höstterminen 2019

FRONTER kommer att upphöra vid årsskiftet och

Höstlov

15 augusti-20 december kommer att ersättas med WILMA. Fram till
årsskiftet kommer infobladen att finnas på
17-18 oktober

Vårterminen 2020

7 januari-5 juni

Vinterlov

17-21 februari (v 8)

Lov i smb m påsk

9 april (Skärtorsdagen)

Lov i smb m Kr him 22 maj

FRONTER, men också på skolans hemsida. Många
får också infobladet via mail, så hör av er om vi
också vill det

Till sist vill jag påminna om inneskor,
gymnastikkläder och -skor. Märk gärna era
tillhörigheter!Vid sjukfrånvaro skall målsman
meddela klassföreståndaren eller lärarrummet.
Mycket viktigt är också att meddela
chaufförerna!

Det var allt för denna gång. Tveka inte att höra av er om ni har något ni funderar över!
Nästa infoblad kommer vecka 40. Till dess ha det bra och hoppas alla får en bra skolstart!
Siv

