
                  

                                  Hej på er!  

Vi hälsar vår nya rektor Pia Kjeldsen varmt välkommen 

till A F S! 

Nu är det åter dags att börja med ”julmyset” i skolan 

Varje dag kommer vi att lyssna på en saga och prata om 

olika jultraditioner. I december börjar också det stora 

julbaket. Vi kommer att baka lussebullar, så att vi får 

chansen att träna på olika enheter i matematiken samt 

njuta av en god fika ! 

Läxan i december blir att läsa på sina repliker och 

sångerna i pjäsen.  

Tisdagen den 3 december åker vi i hyrd buss till 

Starrkärr kyrka. Där kommer vi att se ett julspel som 

handlar om julevangeliet. 

Fredagen den 13 december kommer ”Skapande 

profilen” att lussa för oss. 

Tisdagen den 17 december spelar årskurs 3 upp sin 

pjäs ”Tomtar o troll ” för fsk-3. På kvällen är föräldrar, 

syskon o släktingar varmt välkomna kl.17.30 till  

idrottshallen.(Obs! ny tid)Barnen samlas för att klä om 

kl.17.20  

Torsdagen den 19 december är det julpyssel för hela 

skolan. Barnen är indelade i grupper från fsk- år 9. 

 

Fredagen den 20 december är det skolavslutning i 

Starrkärr kyrka. Vi åker buss till kyrkan kl.8.30. Efter 

kyrkan har vi en kort samling i klassrummet innan det 

är dags för den traditionella julgröten. Vi slutar ca 

kl.11.00.  

 

Vi vill tacka elever och föräldrar för en rolig och 

innehållsrik termin! Det värmer i våra ”frökenhjärtan” 

att ha en sådan positiv och fin klass ! 

Varmt välkomna till skolan igen den 14 jan. kl. 8.20  

                Från oss alla till      Er alla.  en           
                                                           riktigt God Jul och Gott nytt år! 

                    
                                                                                   önskar Margareta, Agnetha och   

                                                                                          Suzanne 
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tis 17 

 

Julpjäs kl 17.30 

Välkomna ! 
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  God jul !  

                           


