November 2018
Hej!
Här är månadsbrevet från oss på Fredrik
Bremerskolan och vi hoppas att ni och era
barn har en skön november i det varma
murriga vädret. På skolan så håller vi
denna vecka på med bokensvecka och vi
har en författare, Anders Björkelid som
kommer till år 3-5 och föreläser, diskuterar
& tipsar om skrivande. På fritids så
fortsätter vi med de mycket uppskattade
klubbarna. Vi kommer att göra vissa
förändringar vad gäller möblemang utanför
klassrummen och vi kommer att inreda ett
bibliotek på nedervåningen och köpa in
böcker. Om ni har böcker hemma som är
aktuella och som ni kan tänka er att skänka
till skolan så får ni gärna kontakta mig.
Bilar kring skolan
Nu är hösten här och det är mörkt ute. Det
är nu extra viktigt att vi tänker på
trafiksituationen kring skolan.
Det har framkommit att föräldrar har kört
upp på cykelvägen utanför och runtom
skolan för att lämna sina barn. Det är en
stor säkerhetsrisk för alla de barn som är
på väg till skolan, barnen som lämnas och
barnen som finns i skolans närhet.
Det är även ett problem med att bilar kör
för fort på parkeringen och ut ifrån
parkeringen när bilarna lämnar
skolområdet. Parkeringen är i första hand
till för skolans personal. Jag har kontakt
med “säkra skolvägar” och vi utreder hur
vi kan förbättra trafiksituationen runt
skolan. Mer information om det kommer
under höstterminen.
Men jag vill be er alla att köra mycket
försiktigt runt och på skolans område
för att förhindra att en olycka sker!
Fritidshemmet.
Jullovslappar har skickats hem nu i veckan
och ska vara inlämnade på skolan senast 3
december.

Personalförändringar.
Vi hälsar Nathalie Minergård och Isabell
Willman välkomna till Fredrika
Bremerskolan. Nathalie har börjat som
lärare i 2B och Isabell som kurator under
Thomas föräldraledighet.
Skolråd
Det sista skolrådet för terminen är 29
november.
Tid: 18.30 – 19.30
Plats: 3A:s klassrum
Lucia
5:orna lussar för skolans elever den 13:e på
morgonen. Efter luciafirandet i idrottssalen
bjuds alla elever på lussebulle, pepparkaka
och dryck i matsalen.
Information om julavslutningen.
Vi samlas i respektive klassrum 08:20 och
går efter det till idrottshallen 08:30 för att
ha vår traditionsenliga
avslutningsceremoni. 09:30 börjar fritids
för de som föranmält behov.
Vi har på grund av platsbrist tyvärr ingen
möjlighet att bjuda in er föräldrar till
skolans Luciafirande eller julavslutning.
Övergripande kalendarium
29 november - Skolråd
20 december - Julavslutning
7 januari - Skola och fritids stängd,
planeringsdag
8 januari - Skolstart 8.20 enligt schema
16 januari - Informationsmöte för
blivande förskoleklass 18.00-19.00 i
matsalen.
18-22 februari - Sportlov
15-18 april - Påsklov
30 april - Lovdag, fritids öppet
15 maj - Öppethus 17-19
22 maj - Karuselldag fm
31 maj - Lovdag, fritids öppet
7 juni - Lovdag, fritids öppet
12 juni - Skolavslutning
17 juni - Skola och fritids stängd,
planeringsdag

Vänliga hälsningar Samuel & all personal på Fredrika Bremer!

