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Hej!
Höstlovet är avklarat och vi rullar vidare mot periodbyte. Måndagen den 12 november inleds
period II. Tiden går fort när man har roligt :)
AKTUELLT:


Måndagen den 29 oktober är eleverna lediga (vilket redan nämndes i infoblad II) då
lärarna gör ett nytt försök att åka på Skolforum. I fjol gick inte färjorna p g a storm.



Onsdagen den 31 oktober åker åk 3-4 och simmar.



Onsdagen den 31 oktober är det morgonsamling med anledning av Alla helgons dag.
Därefter besöker åk 1-2 kyrkan.



Tisdagen den 6 november kl. 18.00 kommer åk 6-9 med föräldrar (m fl, se inbjudan)
att bjudas på en föreställning med Zandra Lundberg: ”Gå ut och var glad din jävel - en
rolig show om att må skit”. Föreläsningen handlar om psykisk ohälsa och det är
Folkhälsan i Föglö som arrangerar. Föreläsningen är obligatorisk för eleverna (vi har
diskuterat med dem) och vi hoppas att ni föräldrar också kan komma. Som lite
kompensation kommer eleverna att börja kl 09.00 både på tisdag- och onsdagmorgon 6
-7 november. Fältarna kommer hit dagen efter för att diskutera med eleverna. Bifogar
inbjudan på FRONTER.



Helgen 9-11 november har några av skolans elever anmält sig till Kulturkarnevalen,
som i år är i Mariehamn.



Måndagen den 12 november inleds period II.



Samma dag, måndagen den 12 november kl. 13-15, kommer SKUNK till åk 6-9 för
att diskutera och få ta del av våra ungdomarnas åsikter om
kommunindelningsutredningen. Hela den veckan, vecka 46, är en av SKUNKs
volontärer, Berin YaHya från Turkiet, här i skolan.



Tisdagen den 13 november kl. 14-15 kommer Johanna Södergård från
Sjöfartsgymnasiet och informerar åk 8-9 om sjöfartsutbildningen på Åland.



Onsdagen den 14 november är det dags för 4H igen. Ingen efterjompa för åk 3-6 den
onsdagen!



Torsdagen den 15 november besöker Fältarna skolan.

Det var allt för denna gång!
Nästa infoblad kommer v 48.

Ha det bra!

Siv

