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Om jag ska summera första terminen i femman
måste jag säga att de flesta elever mognat
ordentligt och tar skolan på större allvar.
Positivt har även varit att vi fått ett nytt
klassrum med bra grupprum och egna toaletter.

v.50

Sista veckorna på skolan arbetar vi vidare med
skolarbetet. Vi avslutar vissa områden och
naturligtvis kommer vi även försöka skapa lite
julstämning i klassrummet. I fredags fick vi in
granen i klassrummet och i helgen har
förhoppningsvis julgardinerna kommit på
plats.
Den 17 december kommer vi att ha julpyssel.
Detta år kommer varje klass att pyssla i sitt
eget klassrum.

v.51

Hej!
När jag idag sitter här framför brasan

och skriver terminens sista brev är det faktiskt
en gnutta vitt på gräset utanför. När eleverna
och jag i veckan pratade om vad de önskade
sig mest av allt med jullovet var det många
som önskade att det skulle komma snö så att de
ska kunna åka skidor. Jag hoppas innerligt att
deras önskan går i uppfyllelse. Att vara ute och
åka skidor är ju faktiskt något som vi kan göra
detta konstiga år som kommer gå till historien
som ett mycket annorlunda år. Jag hoppas att
nästa år också får bli ett år att minnas men av
helt andra skäl än årets!

Innan jul kommer ni att få hem de skriftliga
omdömena och när vårterminen startat så är
det åter dags för utvecklingssamtal. Jag
misstänker starkt att dessa kommer bli som
höstens möten, dvs via telefon. Själv tyckte jag
att de funkade över förväntan.
Avslutningen kommer som ni förstår inte att
ske i kyrkan utan varje klass kommer att vara i
sitt eget klassrum. Mer information om tider
kommer längre fram.
Med detta sagt återstår det bara för mig att
önska er alla:

//Pia
pia@ahlaforsfriaskola.se

