Hestra Midgårdskolan 2017-12-01
Hej vårdnadshavare
Lucia
Välkommen till Lucia och i år är det åk 3 och åk 6 som tillsammans håller i skolans luciatåg.
Eleverna får själva välja vad de vill vara och det finns en del kläder att låna i skolan. Eleverna
övar för fullt och det kommer att bli en trevlig stund tillsammans. Luciatåget är i idrottshallen
13/12 kl 9.00. Vi är nu väldigt många elever på skolan och kan endast erbjuda plats för två vuxna
per familj och syskon. Tänk också på att respektera fotoförbud under föreställningen då det stör
barnen samt att det kan finnas barn på vår skola med skyddad identitet. Förskoleklasserna firar i
matsalen kl. 7.30 och en separat inbjudan har skickats ut.
Julavslutning
Vi på skolan har nu tillsammans beslutat att julavslutningen 20/12 enbart är för våra elever.
Av hänsyn till de elever som har svårt att hantera större samlingar väljer vi att endast bjuda in er
till luciatåget. Vi vill istället göra julavslutningen till en mysig dag för elever och personal.
20/12 börjar skoldagen som vanligt kl 8.15 i klassrummen. Skolan slutar kl 9.30 då fritids tar vid
och alla skolbussar går hem kl 9.40.
Föräldramöte
Föräldramötet 4 december flyttas fram av olika skäl till måndagen 22/1 2018. Då möter ni
elevhälsoteamet och mig. F-åk2 är välkomna kl 17-17.45 och åk 3-6 kl 18-18.45. Innehållet för
kvällen är: Hur vi gör undervisningen tillgänglig för alla våra elever
Under kvällen finns också möjlighet att få hjälp med skolans digitala system som t. ex. Ping Pong
och Dexter för de som önskar. Det kommer en inbjudan i januari där ni meddelar oss om ni inte
kommer delta.
Vårterminen 2018
I december kommer jag skriftligt meddela de klasser som berörs av förändringar. Vi har lärare
som slutar och jag är nu i slutskedet av rekryteringen.
Om ni har några frågor når ni mig säkrast via mail, så svarar jag er eller ringer upp.
Hälsningar
Christina Asp Olsén
Rektor
christina.asp@boras.se

