Vårhälsning från skolan
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Här kommer en hälsning med information från skolan, med två månader kvar av terminen
samt en vecka kvar till påsklovet. I skrivandets stund har vi börjat öva så smått inför
Sommarsoarén. Ett varierat program och en historisk soaré – den första utomhus vid
skolan. Boka in den 4 juni kl. 18.00 Våra elever i årskurs sex hjälper till med planeringen
inför deras sista skolavslutning. Vi vill redan nu önska att ni hjälper oss med att baka
tårtor och kakor till tårtbuffén efter soarén. Mer info om detta kommer i mitten av
maj.
Inga opererade axeln igår och är sjukskriven ca fyra veckor. Under denna tid vikarierar
Jasmin på Ingas tjänst. Monica vikarierar för Jasmin.
De flesta är inloggade i appen vilket vi är glada för. Vi har kommit överens om med Claes
Gustavsson som konstruerat appen att han tar hand om alla inloggningar, besvarar era
frågor, löser problem- och lägger till användare. Om ni ännu inte har loggat in, mejla
honom omgående på: info@manmade.se så hjälper han er. Vi arbetar för att all info ska
finnas i appen. Hemsidan kommer naturligtvis att finnas kvar. Vi uppdaterar den på
söndagar. Facebooksidan använder vi för att presentera verksamheten. Följ oss gärna!
Utvecklingssamtal pågår nu. Rimfaxe kommer att samtal när Inga är tillbaka. Årskurs
tre har samtal efter att de nationella proven är klara.
Johanna hälsar från fritids att alla scheman ska skrivas in i appen. From hösten kommer
även fritids att använda appen fullt ut. Även här hjälper Claes er, mejla till
info@manmade.se.
Under maj har vi inskolning för våra nya förskoleklassare. Det är idag åtta barn anmälda
till förskoleklassen. Vi hälsar våra nya elever varmt välkomna.
I höst kommer Rimfaxe att vara förskoleklass (mentorer Jasmin och Johanna), Hugin åk
1-3 (mentor Inga) samt Munin åk 4-6 (mentor Petra). Johanna fortsätter att ansvara
för fritidshemmet. Mer information om organisationen i höst lämnar vi inför
terminsavslutningen.
Vi önskar er alla en fortsatt härlig vandring mot mer värme, sol, gröna växter och
ljusare dagar. Tack för förmånen att få arbeta med era fantastiska barn.

Glada hälsningar från skolans personal via
Anna Frössevi, rektor

