FÖGLÖ GRUNDSKOLA
INFOBLAD 7
Hej!
Det blev en kort vinter i år, tänkte jag skriva, men nu verkar den ha kommit tillbaka
och planen är att åk 6-9 åker till Germundö för att åka slalom på fredag.
Åk. 9 kommer att delta i en landsomfattande utvärdering i svenska och litteratur. Utvärderingen består av två
delar och genomförs den 4 mars resp. 8 april. Mer info till vårdnadshavare finns på Fronter.
Åk 4-5 samt 8-9 kommer att delta i den riksomfattande utvärderingen Hälsa i skolan under mars resp. april
månad. Mer info om detta kommer inom kort på Fronter.
Ombyggnaden av matsalen m.m. påbörjas i morgon och det innebär lite förändringar förstås.
Huvudingången till skolan blir den vid gymnastiksalen, men också dörren (närmast lärarrummet ) till
glasgången kan användas. Vi flyttar troligen in i nya lärarrummet i morgon.
Parkeringen blir på idrottsplanens bortre sida, så ni som hämtar/skjutsar era barn gör bäst i att köra dit.
Aktuellt:


Tisdagen den 5 mars åker åk 8-9 till Godby och simmar.



Onsdagen den 6 mars är det morgonsamling med anledning av fastan.



Fredagen den 8 mars åker åk 6-9 till Germundö.



Måndagen den 11 mars är det filmkväll för åk 8-9 på skolan i SKUNKS regi.



Tisdagen den 12 mars åker åk 6-7 till Godby och simmar.



Tisdagen den 12 mars håller bildningsnämnden möte.



Fredagen den 15 mars är det betygsutdelning för åk 6-9.



Onsdagen den 20 mars är det dags för 4H igen. Då står pompomdjur på agendan.



Sammadag, onsdagen den 20 mars kommer Barnens Internet till åk 1-7.



Fredagen den 22 mars åker åk 8-9 till Mariehamn. Först besöker vi Ungdomslotsarna kl. 10 och
därefter lunch och litteraturdag med prisutdelning i skrivtävlingen Skratch. Gästande författare är
Alex Schulman och konferencier är Zandra Lundberg.



Måndagen den 25 mars deltar åk 5 i femmornas läsfest i stora salen på Alandica
med författarna Petrus Dahlin och Hannamari Ruohonen.



Torsdagen den 28 mars kommer Fältarna till skolan för att ha lektioner med högstadieeleverna kl. 1111.45. (Långrast 11.45-12.15.)



Fredagen den 29 mars är det åk 1-2:s tur att åka och simma. De simmar även fredagen den 12 april.



Tisdagen den 9 april besöker Fältarna skolan.
Det var allt för denna gång. Nästa infoblad kommer vecka 14.
Ha det bra!
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