Rektorn har ordet
190605

Hej alla elever och föräldrar!
Nästa fredag, den 14 juni, är det skolavslutning och sedan väntar ett långt sommarlov för våra elever. Alla
föräldrar och syskon som har möjlighet är välkomna att fira skolavslutning tillsammans med oss, se bilaga.
Eftersom vi precis om förra året kommer att fira avslutningen i amfiteaten så tänk på att regnkläder (har man ju
inte behövt på flera veckor) kan behövas. Undvik paraply! Ta gärna en cykeltur eller promenad till skolan denna
dag då det brukar vara svårt att hitta parkeringsplatser när ni är många syskon och föräldrar som besöker
avslutningen.
Många av våra elever är flitiga boklånare på vårt skolbibliotek vilket är oerhört glädjande. Det finns dock ett
mycket stort antal böcker hemma hos våra elver och vi
skulle önska att alla böcker återlämnas inför sommaren. Det
går givetvis bra att låna böcker över sommaren men då
registreras detta som sommarlån och ger lite längre lånetid.
Hjälp era barn att kontrollera att alla biblioteksböcker
lämnas åter under nästa vecka!
Våra elever i åk 4-6 har under maj månad deltagit i årets
MatteMaraton, ett digitalt verktyg för att träna matematiska
kunskaper. Våra fantastiska elever hamnade bäst i Skåne
och på tredje plats i Sverige. Mycket bra jobbat!
På skolan finns återigen en stor mängd kvarglömda kläder. Vi ber er att kontrollera att era
barn inte har något kvarglömt. Det finns kvarglömt i alla kapprum samt tunnor i
huvudentrén. Vecka 25 tis-tors kommer vi att lägga ut alla kläder i musiksalen för att göra
det enklare för elever och vårdnadshavare att förhoppningsvis hitta borttappade kläder.
Vecka 26 kommer vi sedan att skänka de kläder som inte har hittat sin ägare.
Tänk också på att se över ditt barns fack inför sommarledigheten då ett stort antal elever
byter kapprum till hösten.
Hemklassrummen för åk 3 är på Diamanten på andra våningen. Åk 4 är på Juvelen; första
våningen närmast slöjdsalarna. Nuvarande åk 4 flyttar upp på ovanvåningen när de blir femmor till hösten.
Nuläget och uppdatering kring rekrytering:
Anna Ekbladh, Susanne Göransson och Miriam Hjalmarsson har valt att gå vidare till tjänster i andra kommuner.
Emma Bohman kommer att vara föräldraledig under nästa läsår. Beatrice Nilklint är anställd och kommer att
arbeta i åk 1 kommande läsår. Övriga annonser är publicerade och vi arbetar för att tjänsterna ska vara tillsatta
före semestrarna börjar.
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Fredagen den 3 maj deltog Nyvångsskolan i Rynkebyloppet, ett lopp som arrangeras av Team Rynkeby - God
Morgon för att stödja svårt sjuka barn i Norden. I Sverige går insamlade pengar oavkortat till Barncancerfonden.
Årets insamling blev för Nyvångsskolan blev 51 454 kr! Stort tack för alla bidrag!
Vi vill återigen påminna om att vi önskar att våra elever finns på plats i skolan och får sin garanterade
undervisningstid. Använd lovdagar för resor och tänk på att vara återhållsamma med att ta era barn ledigt
från skolan i samtliga årskurser. Under vårterminen i åk 3 och 6 beviljas inga ledigheter. Ta gärna del av
information om ledigheter från höstens Rektorn har ordet som finns på vår hemsida.
Till er med barn på fritids:
Viktigt att personal vet när ert barn ska börja och avsluta även på lovdagar så kom ihåg att ändra tiderna i
Infomentor om det innebär nya tider när sommarlovet börjar. När det gäller sjukanmälningar önskar vi att ni
alltid anmäler via Infomentor på skoldagar men ringer direkt till respektive fritidsavdelning på lovdagar eller
meddela via Infomentor genom att skriva i kommentarsrutan vid rätt datum.
Fritids är öppet som vanligt under sommaren. Vecka 28-31 samverkar vi med Söderparkskolan. Då kommer
personal och elever därifrån att vara tillsammans med oss här på Nyvångsskolan på avdelning Safiren.
Under läsår 19/20 kommer Kristallen att vara vår öppning- och stängningsavdelning för er som lämnar före 7
eller hämtar efter 17.
Kom ihåg att hela Nyvångsskolan, inklusive fritids, är stängt torsdagen och fredagen den 15 och 16 augusti,
för att all personal ska få möjlighet att samverka inför nytt läsår. (Skolstart för höstterminen är tisdagen den 20
augusti.) Läsårstider finns på kommunens hemsida
Bra att veta redan nu är att fritids även kommer att vara stängt tisdagen den 7 jan och måndagen den 15 juni
2020.
Som vårdnadshavare bör man regelbundet gå in på Infomentor för att ta del av information på Veckoplanen,
lägga in tider om ditt barn är på fritids mm. Vi önskar att ni sjukanmäler era barn via Infomentor (skoldagar).
Har du inte tillgång till Infomentor önskar vi att du snarast kontaktar vår skoladministratör Lotte för nya
inloggningsuppgifter: charlotte.andersson@kavlinge.se
Titta gärna på vår FB-sida och Hemsida för att få glimtar från vad som händer och sker på skolan.
På nästa sida hittar ni också några bilder från skolans vardag.
I år kommer jag att ha tidig sommarsemester och vara ledig vecka 24 och 25. Jag är åter i tjänst vecka 26. Bitr
rektor Cecilia Mattsson Jagenheim är tf rektor under dessa veckor. Tack för gott samarbete under läsåret och ha
en riktigt skön sommar så hörs vi igen i augusti.
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