
 

december 2018 
 

lör 1  

 sön 2  

mån 3                                            v.49                          

tis 4 
Julspel i Starrkärrs kyrka på 

fm, Flourlack på em 

ons 5 Pysseldag för lågstadiet 

tors 6  

fre 7  

lör 8  

sön 9  

mån 10                                             v.50 

tis 11 Julfest för föräldrar kl. 17.30 

ons 12  

tors 13 Jullunch 

fre 14  

lör 15  

sön 16  

mån 17                                             v.51 

tis 18 Julpyssel för hela skolan 

ons 19 

Julavslutning i Starrkärrs kyrka 

och föräldrar till FSK får 

komma och vara med i kyrkan. 
 

Hej på er! 

 

Sista brevet för den här terminen. Tänk 

vad fort det har gått.  

Vi har avslutat vårt tema om 

Bondgården och vilka fina böcker barnen 

har gjort och vilken kunskap de hade om 

de olika djuren som de kunde dela med 

sig till oss andra.  

Barnen har gjort fina ljuslyktor som de 

ska få ta hem till första advent.  

Vi har börjat träna inför vår pjäs som vi 

ska ha tillsammans med så 1. Ni är 

välkomna till oss tisdagen den 11/12 kl. 

17.30. 

4/12 ska vi åka till Starrkärrs kyrka för 

att få se ett Julspel. Vi kommer att åka 

hyrda bussar dit och efter rasten är det 

dags för flourpensling.  

Vi ska ha en pysseldag på låg den 5/12 

och då är det bra om barnen har med en 

konservburk (ex tomatkross á 500 g 

storleksmässigt).  

13/12 får den som vill vara luciaklädd, 

men vi kommer inte att ha ett luciatåg 

utan vi ska få se Skapande profilens 

luciatåg här på skolan. Vi kommer även 

att äta jullunch den här dagen.  

18/12 kommer vi att på hela skolan ha 

julpyssel. 

19/12 är det dags för julavslutning i 

Starrkärrs kyrka. Ni föräldrar till FSK 

får komma till kyrkan och vara med. Jag 

vill att eleverna samlas på skolan för sen 

åker vi med hyrda bussar upp till kyrkan. 

När det är slut i kyrkan åker vi med 

bussarna tillbaka till skolan och har en 

liten julavslutning och sen går vi till 

bamba och äter julgröt. Efter bamba så 

är det dags för jullov. OBS! glöm inte 

att meddela fritids hur ni gör om eleven 

ska vara kvar på fritids eller om ni tar 

jullov.  

 

Tack för den här härliga terminen som vi 

har fått vara med era härliga barn. Vi 

träffas igen tisdagen den 8/1 2019. 

 

God jul önskar vi er!  

Ta hand om varandra! 

 

Carina och Jill 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


