Rektorn har ordet
171219

Hej alla elever och föräldrar!
Nu är det snart jul och på torsdag är det dags för julavslutning. Skoldagen är mellan 8-12.15. Eleverna
samlas som vanligt i sina klassrum. Under dagen är det avslutning i klassrummet, avslutning i kyrkan
och gröt i restaurangen. Kyrkan är inte så stor och det är ont om plats vissa av tiderna. Föräldrar är
välkomna i mån av plats. Vårterminen börjar onsdagen den 10 jan kl 8.
I alla våra 21 kapprum finns kvarglömda kläder! Dessutom finns 4 tunnor (2 i entréhallen och
1 i kulturentrén) där kvarglömda kläder hamnar om de glöms ute, i musiksalen, restaurangen
etc. Saknar ni något så ta en titt i ert barns kapprum samt dessa fyra tunnor. Tunnorna
kommer att tömmas i mitten av januari och kläderna skänks till välgörenhet.
De sista veckorna på terminen har skolan haft flera gemensamma dagar som Elevens valdag,
Nobeldag, Lucia mm. Först och främst vill vi tacka våra duktiga treor för en
stämningsfull luciastund på luciadagen. Vi vill också tacka skolans
elevrådsrepresentanter för er goda insats i restaurangen på Nobeldagen.
Förutom kunskap om Nobel och god trerättersmeny fick alla elever prova
på dans under dagen. Våra dansanta sexor dansade bl a vals i entréhallen
efter middagen.
Många av våra elever, främst de yngre, har med sig privata saker till skolan
som ibland stör undervisningen och även gör eleverna oroliga när de t ex
tvingas lägga saken i väskan då de gärna vill ha den i handen hela dagen. Vi
rekommenderar att dessa föremål lämnas hemma.
I Förväntansdokumentet står det bl a att värdesaker eller andra lösa föremål
får omhändertas av personal om de stör skolarbetet.

Pepparkaksbak och ljusstöpning hör också julen till.
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Infomentor är den plattform där ni som föräldrar bör gå in regelbundet för att ta del av information
som Veckoplanen mm. Vi uppskattar också om ni sjukanmäler era barn via Infomentor istället för via
telefon. Har du inte tillgång till Infomentor önskar vi att du snarast kontaktar vår skoladministratör
Lotte för nya inloggningsuppgifter: charlotte.andersson@kavlinge.se
Vi vill återigen uppmärksamma er föräldrar om vikten av att era barn ska synas i vintermörkret. Tänk
på att uppmana dem att använda reflexer, cykellyse, hjälm mm
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.
Ny bitr rektor Cecilia Mattsson Jagenheim börjar här hos oss på Nyvångsskolan idag den 19/12. Vi
hälsar henne varmt välkommen!
Har ni inte sett tomtenissen som flyttat in på Nyvångsskolan denna jul så
gå gärna in på vår FB:
https://www.facebook.com/nyvangsskolan/?hc_ref=ARSbf62mOtrMBQrPhU5byd2z_5TYIlwwTvqIWrmL02njuRtnDH7YR6SxcivC6q1kXw

Nu önskar vi ett härligt jullov så ses vi igen 2018!

God Jul och Gott Nytt År
önskar

Rektor tillsammans med
all personal på Nyvångsskolan

