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Sandared

Rektorn har ordet……

Läslov! När denna månads Rektorn har ordet kommer till er vårdnadshavare har era barn ett efterlängtat läslov. Jag hoppas att alla försöker uppmärksamma detta med era barn genom att läsa mycket för
barnen eller tillsammans med dem. Böcker, ord och text är grunden till allt arbete i skolan och hjälper
era barn att klara av målen i alla ämnen. När ni läser med barnen ställ då gärna frågor på det ni läst.
Detta kallar vi i skolan för läsförståelse och är också viktigt då detta talar om att eleverna förstår innehållet av det som de läst.
Sedan förra Rektorn har ordet har eleverna i åk 4-6 hunnit med en friluftsdag i orientering och alla elever i åk 3 har åkt och besökt Ekhagens forntidsby. Åk 5 har hunnit med ett spännande besök på Textilmuseet i Borås. Hälsoveckan uppmärksammades genom att Yvonne Olofsson på fritids körde gemensam Röris på skolgården. FN-dagen firades genom att alla elever på skolan fick ta del av musikunderhållning från eleverna i åk 3 under ledning av musiklärare Anette Fagerson.
Vi har också hunnit med läsårets första skolråd. Jag vill tacka alla medverkande föräldrar och ert engagemang under mötet. Protokollet från mötet ligger ute på skolans hemsida. Nästa skolrådsmöte äger
rum den 11 december.
Utöver alla de nämnda aktiviteterna så har vi allt det dagliga arbetet med det viktigaste av allt, bra
undervisning för eleverna! Sedan är det en mängd möten, konferenser och andra forum där vi försöker
uppmärksamma alla era barn så att de får det bäst här på Sandaredskolan.

Fritids över jullovet

Från ett lov till ett annat. Det börjar bli hög tid att planera in fritidsverksamheten under jullovet. I år
har vi beslutat att förlägga all fritidsverksamhet under hela jullovet till Sjömarkenskolans paviljonger. Vi
kommer att bedriva verksamheten tillsammans med både personal och elever från båda skolorna.
OBS! Glöm inte att lägga in era tider i Tempus så snart ni får kännedom om dessa.

Förnyelse av specialkostbeställning

I förskolan behöver vårdnadshavare lämna in en ny specialkostblankett samt ett nytt läkarintyg/ journalutdrag årligen. I grundskolan lämnas läkarintyg/journalutdrag samt specialkostblankett när eleven
börjar i skolan och därefter vid läsårets början i årskurs 4 och årskurs 7. I gymnasieskolan lämnas läkarintyg/journalutdrag vid skolstart och därefter vid läsårets början år 2 och år 3. Förnyelse av specialkostbeställning krävs inte för barn/elever med celiaki eller diabetes.
Läs mer på följande länk där ni också hittar blanketten som ska användas:
https://www.boras.se/download/18.7cd67b291650724cccb95801/1534748266059/Ans%C3%B6kan%20om%20specialkost%20180820.pdf
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 Viktiga datum i höst
6-7/11
Dag för utvecklingssamtal samt Elevens val
5/12
”Drop-in” på fritids
21/12
Terminsavslutning i Sandareds kyrka. Eleverna kommer att delta under tre
olika sittningar så att alla får plats. Alla elever börjar som vanligt 08:20 och
alla elever slutar samtidigt efter den sista sittningen. Vi återkommer med
mer detaljerade tider. Självklart bjuds det på lunch denna dag samt skolskjutsar som anpassas efter sluttiden.
Jonas Sahlberg/rektor
Jonas.sahlberg@boras.se
Tel. 033 – 35 88 39
Mob. 076 – 888 88 39
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