
              

         

        

Hej på er!   Juni brevet 

   Då var det alldeles strax dags att säga adjö. Vilka fantastiska tre år! Johan och jag är så                                        

tacksamma över att vi fått träffa Era fantastiska barn varje dag. Jag har svårt att förstå att de är över .                                

Men man ska sluta när det är som bäst, och det är det verkligen nu.  Nu har vi ett härligt sommarlov                          

framför oss med lata dagar, massa bad och stora glassar. Tyvärr är Johan sjukskriven pga en operation                              

i handen och kommer först tillbaka till hösten. Han kommer vara med på skolavslutningen.                                         

Istället jobbar Katarina och Emelie i klassen och på klubben. 

Vi har idag 10 skoldagar kvar och under dessa ska vi göra trevliga resor, städa  och träffa våra nya klasskamrater.           

Vi måste även tömma alla lådor såväl korridoren som inne i klassrummet för att lämna plats åt de nya barnen         

som ska börja här. 

Torsdagen den 7 juni Då har vi Vårsalongen här på skolan mellan 16-18. Då ALLA är VÄLKOMNA. I år har klassen   

tillverkat ”heminredning” till försäljning. Mera info finns på skolans hemsida. 

Måndagen den 11 juni Är ni välkomna till skolan kl 17:15 för att träffa nya föräldrar och klasskamrater.   

Christina,  Daniel och Johan kommer att vara med och vi bjuder på grillad korv med bröd.  

Tisdagen den 12 juni Cyklar vi till Älvängen. Alla ska ha cykel och hjälm med sig. Vi äter mat i bamba senare den 

dagen.   

Onsdagen den 13 juni kommer vi få se på en föreställning som Skapande profilen gjort nere i Medborgarhuset.         

Den börjar 13:00 så vi kanske slutar lite senare den dagen. 

Torsdagen den 14 juni kommer vi att gå upp till Sjövallen. Se till att barnen har en vattenflaska om solen skiner        

och bra skor på sig. Vi kommer laga mat på triangakök och bjuda förskolebarnen på. 

Skolavlutningen den 15 juni är av tradition i Starrkärrs kyrka. Barnen börjar på skolan kl.8.20 och vi åker             

gemensamt med buss upp till kyrkan. Tyvärr kan vi inte hälsa er välkomna in i kyrkan pga. platsbrist. Det är bara 

föräldrar till elever i så 9 som får vara med. Barnen kommer att sjunga sången ”De hjältemodiga” ensamma i         

kyrkan med många solon.                                                                                                                                                                                          

Vi hoppas kunna filma detta och sedan maila till er så ni kan få uppleva detta fantastiska ögonblick.  

Efter kyrkan tågar vi (vid fint väder) till Prästalund där klassföräldrarna har delegerat ut bakning av tårtor, kaffe och 

saft till er. I Prästalund har ni föräldrar dukat upp för ett tårtkalas till barn och föräldrar. Skolan står för muggar, 

skedar och tallrikar. Viktigt att ni meddelar fritids om ditt barn är ledigt på avslutningsdagen. Vi avslutar dagen med 

att önska varandra en trevlig sommar i Prästalund. De barn vars föräldrar åker och jobbar efter tårtan, de tar fritids 

med tillbaka till skolan. Om det skulle vara dåligt väder så återkommer vi med information. 

Då vill vi bara önska Er en härlig sommar  

och  

tacka er för ett fantastiskt sammarbete med fantastiska barn 

Sommarhälsningar Johan och Gisela 


