Imorgon går vi mot ljusare tider och elever och lärare går på ett mycket välförtjänt jullov. Vi
lämnar en rolig, spännande och intensiv hösttermin bakom oss och ser fram emot en minst
lika positiv vårtermin.
Vi har rekryterat en ny förskollärare till förskoleklass eftersom att Inez, efter lång och trogen
tjänst, välförtjänt går i pension i mitten av januari. Vi välkomnar varmt Monica Grape till oss.
Malin kommer, som det ser ut idag, tyvärr inte att ha sin tjänst kvar hos oss. Tarja, som ni
redan känner, kommer att ha en delad tjänst. Under förmiddagarna kommer hon att arbeta i
förskoleklassen och eftermiddagarna i årskurs 2. Tre elever – Sixten J, Casper och Folke,
lämnar oss på grund av flytt. Vi önskar dem varmt lycka till! Team Förskoleklass kommer
alltså under vårterminen att bestå av Amanda, Monica, Tarja, Daniel och Martina samt våra
26 fina blivande sjuåringar. Maria, som idag främst arbetar på fritids i årskurs 1, kommer att
agera förstärkning på Lillfritids. Förskoleklasseleverna kommer till våren att få ha Lillfritids
för sig själva, då tvåorna flyttar in i korridor 1 (Trumman och Trumpeten).
Vi får även en ny idrottslärare till vårterminen. Han heter Mathias Karvonen. Vi önskar även
honom varmt välkommen!
I januari kommer pedagogerna i förskoleklassen samt i klasserna på lågstadiet att kalla till ett
vårdnadshavarmöte för varje enskild klass. Ni får kallelse till respektive möte i veckobreven.
Dessa möten kommer att förläggas på olika dagar/tider då flera familjer är representerade i
flera klasser.
Gällande bussåkningen, för våra elever från Svartöstaden, har vi beslutat att förlänga stödet
när det kommer till att följa eleverna till bussen efter skolans slut. En ansvarig pedagog
kommer att samla de elever som ska åka buss direkt efter skolans slut och följa dem till
busshållplatsen för att se till att de kommer på som de ska. Detta gäller tills vidare under hela
vårterminen.
Vårterminen startar tisdagen den 10 januari kl.8.15 i respektive klassrum. Det blir härligt att
ses igen - pigga, utvilade och taggade till tänderna!
Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutar med ett medmänskligt julklappstips:
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