Rektorn har ordet
170227

Hej alla elever och föräldrar!
Välkomna tillbaka efter sportlovsveckan! Härligt att
även vi i Skåne fick lite snö i slutet av veckan.
Sedan terminsstart är hela vår stora och härliga
skolgård öppen. Elever och personal förmedlar via
olika forum t ex elevråd att det är kul på rasterna
och att den stora ytan med många valmöjligheter
gör att både köer och konflikter minskar.
Slöjdsalar och idrottshall färdigställdes under
jullovet och vi är så nöjda med alla våra lokaler
äntligen används som det är tänkt. Kom gärna och
var med ert barn en skoldag, då bjuder vi även på
lunch i vår restaurang.
Vi vill också påminna om att vi önskar att våra
elever finns på plats i skolan och får sin garanterade undervisningstid. Tänk på att
vara återhållsamma med att ta era barn ledigt från skolan. Under vt 16 beviljar vi
inte några ledigheter i åk 6 förrän alla nationella prov är genomförda. När det gäller åk
3 kommer vi inte att bevilja ledigheter den tid då proven genomförs dvs den 13 mars –
19 maj 2017.
Sexorna har redan genomfört de nationella proven
i svenska och dessa dagar bjöds eleverna på en
Lycka till-påse; en energipåse med bulle, frukt och
dryck.

Pulkaåkning

Bra att planera för redan nu är att torsdagen och fredagen den 10-11/8 är
hela Nyvångsskolan stängd för att all personal ska få möjlighet att
samverka inför nytt läsår. Skolstart för höstterminen är onsdagen den 16
augusti. När det gäller denna termin är måndagen den 20 mars en studiedag och fredagen den 26 maj lovdag.
Läsårstider finns på kommuenens hemsida:
http://www.kavlinge.se/barnochutbildning/grundskola/lovledigheterlasarsti
der.4.733c4d9113d1efc66f11ebd.html

Kramtruta i snön på Alla hjärtans dag!
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Vi vill gärna uppmärksamma er föräldrar om det genomförs två enkäter på samtliga skolor i kommunen under
vårterminen. Ni har sedan tidigare fått information om Skolinspektionens enkät. Skolinspektionen har pga
sportlov valt att förlänga svarstiden för samtliga kommuner som genomför den enkäten nu. Det innebär att ni
som ännu inte svarat har möjlighet att besvara enkäten tom fredagen den 3 mars.
Inlogg till Skolinspektionens enkät:
www.skolinspektionen.se/skolenkaten
Vårdnadshavare Förskoleklass, Nyvångsskolan
Kod: eNMtgW
Vårdnadshavare Grundskola åk 1-6, Nyvångsskolan
Kod: 4QiqH2
Sedan är det dags för den årliga Qualisenkäten som öppnar den 20 mars. Ni föräldrar kommer att få den som
en länk i ett mejl. Eleverna kommer som vanligt att besvara enkäten under skoltid. Vi är tacksamma om ni
avsätter några minuter och besvarar enkäterna.
Många elever pärlar för fullt och det har blivit många fina alster, både 2- och 3-dimensionella.

Målarfärg i snön och skridskoåkning har också varit på agendan sista veckan. Titta gärna på vår
hemsida för att ta del av fler aktiviteter under läsåret:
http://www.kavlinge.se/barnochutbildning/grundskola/grundskolor/nyvangsskolan.4.3c1e3a3e13cce7
8e3f453a3.html

Med vänliga hälsningar

Camilla Fajerson, rektor
samt all personal på Nyvångsskolan

