Rektors brev februari – mars 2019
Hej alla barn och föräldrar på Banslättsskolan
Nu har de första vårblommorna vågat sig fram vid de
uppvärmda husknutarna men sen kom snön och gömde
dem igen. Naturen bjuder oss på spänning och vi vet
aldrig vad som komma ska. Tur att vi inte kan påverka
detta för vi har alla olika sätt att se på vad som är ett
bra väder.
Hela skolan läser
Torsdagen innan sportlovet var det dags för tävlingen Hela skolan läser. En tävling
som går ut på att gissa hur många sidor som alla elever på skolan läser sammanlagt
under 30 min. De som gissar närmast får pris. I år blev det rekord i antal lästa sidor.
Skolan läste 17 375 sidor under 30 min. Går man i förskoleklass och inte kan läsa själv
får man räkna med det antal sidor som någon läste högt för eleven.
De elever som kom närmast var en flicka och en pojke i 4A och en pojke i 2A. Grattis
säger vi till dem.
Faddring
Vi har satt igång ett faddringsarbete på skolan där eleverna träffar varandra över
klassgränserna och läser för varandra, leker eller gör något annat tillsammans. Ett
uppskattat samarbete där några klasser varit igång en längre tid och andra just startat.
Man faddrar med en klass som är 3 år äldre eller yngre dvs förskoleklass 0A faddrar
med 3A, 1A med 4A osv. Åldersskillnaden gör att de äldsta eleverna tar hand om de
yngre på ett mycket bra sätt. Leker man lekar så kan de äldre eleverna bjuda på att
förlora för de vet att de skulle kunna vinna om de tävlade ”på riktigt”.
Aktiviteter på lovet
De elever som varit på fritids på lovet har haft många aktiviteter på gång. De har varit i
gympasalen, gått tipspromenad, grillat utomhus, varit i skogen, bakat, åkt iväg på
sportlovsaktiviteter mm. I matsalen har det serverats lite önskerätter som går att göra
när det inte är så många elever på plats.
Nationella proven
Nu kommer åk 3 snart att börja med nationella proven. Proven ska vara dagliga inslag
där eleverna får visa att de behärskar områden i svenska och matematik som de bör
kunna för att nå målen i slutet av åk 3. Ser läraren att eleverna missar på något så
följer de naturligtvis upp det direkt så att eleverna tillägnar sig dessa kunskaper också.
Eleverna brukar tycka att dessa prov är roliga att göra och vi avdramatiserar det hela
så att de inte ska känna någon oro. Tacksam om ni också gör det därhemma.
Ledigheter beviljas inte under denna period, precis som det står i A – Ö.
Påminnelser
Med risk för att vara tjatig vill jag återigen påminna om att vårdnadshavare inte får köra
in på skolgården för att lämna eller hämta sina barn. Detta pga stor olycksrisk.
Bra kläder och skor för att vara ute i alla väder. Vädret skiftar och extrakläder behövs
när eleverna blir blöta eller trillar.
Märkta kläder eller gympapåsar underlättar när du som vårdnadshavare behöver leta
efter borttappade saker.
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Datum att lägga på minnet 2018 – 2019
-

20 mars

APT för all personal. Vi stänger ordinarie fritidsavdelningar
klockan 15.40.

-

V 16

Påsklov

-

23 april

Studiedag för lärarna, eleverna lediga, fritids öppet

-

25 april

APT för all personal. Vi stänger ordinarie fritidsavdelningar
klockan 15.40.

-

22 maj

APT för all personal. Vi stänger ordinarie fritidsavdelningar
klockan 15.40.

-

31 maj
7 juni

Klämdag – lov, fritids stängt
Klämdag – lov, fritids stängt

-

13 juni

Skolavslutning

-

V 27 – 30

Fritids stängt, sommarsammanslagningen är på
Tullingebergsskolan.

-

29 juli

Fritids öppnar efter sommarsammanslagningen

-

12 augusti

All verksamhet stängd, 13 augusti öppnar
fritidsavdelningarna med ordinarie personal i sina egna
lokaler.

-

19 augusti

Läsårsstart för alla årskurser F-5. Skoldagen börjar 8.00.

När det är APT är det vår förhoppning att barnen hämtas 15.40 för att möjliggöra all
personals deltagande. Finns inte möjligheten att hämta så vikariebesätter vi
Bumerangen för de barn som är kvar.

Mer information om vad som pågår i de olika klasserna kan ni läsa i pedagogernas
veckobrev och en del använder också Instagram. Allt sammantaget är bra källor för att
hålla sig uppdaterad som vårdnadshavare. Följ oss gärna på skolans Face-book och
skolans Instagram.

Birgitta Malmlöf
Rektor
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