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Sandared

Rektor har ordet……
Då var det dags för årets sista Rektorn har ordet. Jag vet att dessa brev tenderar till att bli ganska
långa men i dessa jultider så har ingen tid att läsa en hel roman.
Jag vill rikta ett varmt tack till er vårdnadshavare för denna termin och för ert engagemang. Ni är
en härlig föräldragrupp och vi har ett gott samarbete, vilket underlättar för alla våra gemensamma
barn. Ibland är vi inte eniga men, i de flesta fall, brukar vi kunna reda ut våra gemensamma utmaningar på ett positivt sätt.
Vill också officiellt återigen tala om för er föräldrar att era barn inte kunde gå på en bättre skola.
Sandaredskolan har en fantastisk personal och vi är ett positivt team som gör allt vi kan för era
barn. Detta kommer vi fortsätta med under 2018 och se till så att vi bli bättre och utvecklas för att
möta allas olika behov.
Lucia
Vill rikta ett STORT TACK till alla elever i årskurs 5
samt alla inblandade vuxna för ett fantastiskt luciatåg.
Som alltid är detta en stämningsfull tradition som ni
inblandade stolt förde vidare.

Kvarglömda kläder
Hör ni till den föräldern som saknar en overall, mössa,
vantar eller något annat som ert barn en gång i tiden
hade på sig till skolan? Det finns en stor chans att de
borttappade sakerna finns hos oss. Snälla, se till att
titta igenom de kvarglömda kläderna och ta hem det
som är ert. Vore också toppen om ni kunde röja ert
barns hyllplats vid klädkroken så att det inte ligger
kvar en massa på hyllan som ska torkas av under lovet.

Lucia med följe i badhuset
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 Som vanligt är fritidsverksamheten igång under jullovet. Du har väl anmält ditt barns medverkan till fritidspersonalen?
 Den 8/1 2018 är det studiedag för ALL personal på skolan. Detta innebär att det enbart
kommer att arbeta vikarier denna dag. Meddela fritidspersonalen om ert barn kommer att
medverka eller inte.
 Den 9 januari klockan 08:20 börjar skolan igen. Vi läser som vanligt enligt schema.

Jonas Sahlberg/rektor
Jonas.sahlberg@boras.se
Tel. 033-358839
Mob. 0768-888839
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