
                                                             

   

Hej på er! 

 Tänk vad ett år går fort, nu är det snart dags för skolavslutning.  

Ett härligt sommarlov ligger framför oss. Tänk att de här små barnen som  

började i augusti med fjärilar i magen, nu har blivit varma i kläderna och  

är på väg vidare i livet. Vi vill tacka för det här året då vi har fått ha era goa barn till låns.  

               Vi är lediga torsdagen den 6 juni och fredagen den 7 juni.  

Vårsalongen är på tisdagen den 4 juni och då får ni bjuda med släkt och vänner till vår 

skola och låta barnen visar er runt i alla klassrum. Tiden är kl. 16.00–18.00. Det finns god 

fika till försäljning och lotter att köpa och man köpa korv med bröd. FSK och så 1 

kommer att sälja kakor och frallor. Vi tar även mot Swish. 

Onsdagen den 5 juni ska vi åka på skolutflykt till Aröd. Vi ska fiska krabbor och ha en härlig dag. 

Kläder efter väder och ett ombyte ifall man blir blöt. De kommer inte att få bada. Det behövs en 

rejäl matsäck då vi inte kommer att äta lunch i bamba den här dagen och mycket att dricka om det är 

varmt. Tänk på att smörja in barnen med solkräm på morgonen. 

Måndagen 10 juni behövs inga idrottskläder på idrotten. 

Skolavlutningen den 16 juni är av tradition i Starrkärrs kyrka. Barnen börjar som vanligt på skolan 

kl.8.30 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. Efter kyrkan tågar vi 

(vid fint väder) till Prästalund där klassföräldrarna har delegerat ut bakning av tårtor, kaffe och saft 

mm 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. 

Nu önskar vi er en härlig sommar! 

Sommarhälsningar 

Carina och Jill 

 

    

                     


