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Hej!
Så närmar vi oss jul igen! Den första snön har kommit och det är alltid lika roligt att se
barnens glädje över den.
Åk 6-9 har fått betyg för period I och de övriga årskurserna får sina den 5 december.
Tisdagen den 20 november firade vi Lettland 100 år och Anda Gulane var här och berättade
och visade bilder. Åk 1-2 hade lärt sig en sång på lettiska. Mycket trevligt!
Nu närmar vi oss Lucia och julfest med allt vad det innebär.
Aktuellt:


Onsdagen den 28 december är det morgonsamling med anledning av första advent.



Tisdagen den 4 december åker åk 8-9 på studiebesök till Strandgatan 1, där datanom-,
företagsekonomi- samt hotell- och restaurangprogrammet huserar. På samma resa
kommer vi också att åka till Ålands folkhögskola. Avfärd med 07.45-färjan blir det och
tillbaka i Degerby är vi kl. 15.00.



Onsdagen den 5 dec är det som sagt betygsutdelning i åk 1-5.



Torsdagen den 6 december är det naturligtvis ledigt då vi firar Finlands
självständighet. Även fredagen den 7 december är ledig, så vi får en långhelg.



Tisdagen den 11 december kommer Fältarna på besök.



Torsdagen den 13 december firar vi Lucia i gymnastiksalen kl. 09.15 dit alla är
hjärtligt välkomna. Efteråt bjuds det på glögg och pepparkaka i matsalen.



Tisdagen den 18 december dukas årets julbord fram.



Torsdagen den 20 december kl. 19.00 går julfesten av stapeln. Hjärtligt välkomna till
den skall ni vara! Här vill jag påminna om att de elever som önskar skolskjuts skall
meddela chaufförerna. I år blir det ingen servering på julfesten p.g.a. rådande
omständigheter.



Fredagen den 21 december, terminenes sista skoldag, är det julbön, julgröt och
förstås polonaise. Samtliga elever börjar kl. 9 och slutar kl. 12.00!

Då vill jag önska er en trevlig adventstid och en god jul ifall vi inte
ses på julfesten!
Vårterminen inleds måndagem den 7 januari kl. 09.00.
Siv

Årets dagsverke inbringade 241 €.
Bra jobbat!

