FÖGLÖ GRUNDSKOLA
INFOBLAD 8
Hej!
Mars månad är slut och vi närmar oss påsken. I år är även skärtorsdagen ledig.
Det brukar hända mycket på våren, och så är fallet även denna vår. Mycket musik och dans utlovas.
Senaste tisdag besökte riksdagsledamot Mats Löfström skolan.
Renoveringarna är i full gång som ni vet, så ingenting är sig riktigt likt, men det har gått relativt smärtfritt
hittills. Eleverna är duktiga och anpassar sig till det mesta.
Tisdagen den 9 april jobbar Maria Kihlström sin sista dag här på skolan, åtminstone för detta läsår.
Hur det ser ut till hösten är ännu osäkert. Marina Raitanen kommer att vikariera fram till 7 juni.
Vi önskar Maria stort lycka till med sitt nya jobb!
Aktuellt:


Vecka 14 kommer åk. 9 att göra sina ansökningar till nästa skola. Spännande tider! Svaren kommer
sedan runt den 10 juni.



Måndagen den 8 april kl. 11.20 fortsätter utvärderingen i svenska och litteratur för åk 9.



Tisdagen den 9 april kl. 13.15 kommer vi att ha en liten skolkonsert för alla på skolan där eleverna får
uppträda.



Tisdagen den 9 april besöker Fältarna skolan.



Fredagen den 12 april åker åk.1-2 och simmar. Som ni noterat simmar de två gånger denna termin.



Tisdagen den 16 april deltar åk 8-9 i Hälsa i skolan. Infobrev har kommit hem och info finns även på
FRONTER. Åk. 4-5 har redan gjort undersökningen. Övriga klasser är inte med.



Onsdagen den 17 april, sista dagen innan påsklovet, har vi som vanligt maskerad.



Samma dag är det morgonsamling med anledning av påsken och, då bjuds det också på påskbord.



Sedan vidtar alltså påsklovet 18 april-22 april.



Torsdagen den 25 april kommer Ålands musikinstitut till skolan och håller en konsert kl. 10.00.



Fredagen den 26 april blir det SWING-dans för hela skolan kl. 9-10.45 med Mildreds Swingskola.
(Sofia Enros och Daniel Johansson)



Samma dag kl. 12.30 gör biskop Björn Wikström ett kort besök här på skolan.



Tisdagen den 30 april, Valborgsmässoafton, är det dags för UNICEF-rundan igen. Samtliga elever
slutar kl. 13.



Fredagen den 3 maj åker åk. 3-7 till Mariehamn och lyssnar på Gävle symfoniorkester.



Torsdagen den 9 maj kommer vi att uppmärksamma Rumänien, som också fyllt 100 år.

Det var allt för denna gång!
Ha en fortsatt skön vår!
Glad påsk!
Nästa infoblad kommer vecka 18.

