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Hej!
Så har då skolarbetet rullat igång ordentligt. Föräldramöten har varit och är på kommande. Skolmästerskapen i
friidrott gick av stapeln som planerat, även om vi fick ta några regnpauser. Inga ledsna miner för det, utan
eleverna kämpade och hade roligt.
Skunk hade lektioner med åk 7-9 den 24 september på temat hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och
jämställdhet (Globala målen 4.7)
Det första lovet nalkas. Höstlovet infaller i år torsdag-fredag 17-18 oktober.
Simtiderna har kommit och i samband med simningen skall eleverna besöka tandläkaren:
Åk 1-2
Åk 3-4
Åk 5-6
Åk 7-9

fredag 11 oktober
onsdag 30 oktober
tisdag 24 september
måndag 7 oktober

kl 10-10.45
kl 11-11.45
kl 12-13.30
kl 11-11.45

AAH
Mariebad
Mariebad
Godby

Tandläkare
11.40-12.40
10.00-10.45
10.00-11.00
12.15-14.00

Aktuellt:


Måndagen den 30 september kommer representanter från Kreativa kids att besöka och informera åk
3-6. Mer info till berörda.



Tisdagen den 1 oktober åker åk 9 till Lasse Sundbloms musikstudio för att skapa musik till ett bildspel
på temat miljö.



Tisdagen den 1 oktober håller åk 1-2 föräldramöte. Till föräldramötet kommer också Josefine
Gustafsson från Ålands idrott och informerar om Starka barn.



Onsdagen den 2 oktober är det dags för 4H igen, kl.13-14.30 för åk 3 och kl. 14-15.30
för åk 4-6. Den här gånger skall det lagas reflexer, vilket är bra nu när mörkret är på väg.
Då kommer också Annika Lepistö, projektledare för Företagsamma fyrklövern på Ålands 4H, och
träffar högstadieeleverna.



Tisdagen den 8 oktober kommer Fältarna till skolan.



Torsdag-fredag 17-18 oktober har vi höstlov.



Vecka 44 är det morgonsamling i samband med Alla helgons dag som infaller 2 november.

OBS! Skoldistrikten har rätt att avvika från antalet fastställda skoldagar med högst en (1) dag i fall att dagen används
för fortbildning eller annan jämförbar aktivitet.
Detta läsår kommer lärarna att ta del av Dialog 2020 och eleverna blir därav lediga torsdagen den 30 januari.

Detta var allt för denna gång. Nästa infoblad kommer vecka 44. Ha det bra till dess! /Siv

