Nordalsnytt maj-juni

Sitter och tittar ut genom mitt kontorsfönster och undrar vart våren tagit vägen. Trots
regn och kylig vind är ändå eleverna ute och leker ”vårlekar” ute. Vi har nu köpt in nya
bollar och leksaker till eleverna som kommer delas ut nästa vecka.
Årskurs 3 är i full gång med nationella prov och årskurs 6 avslutar sina prov nästa vecka
med engelska. Dessa elever får sedan en sammanställning på sina prov som ni som
föräldrar får ta del av. Har ni några frågor kring dessa resultat är ni välkomna att höra av
er till klassläraren.
Den 11 maj var det tänkt att vi skulle anordna en fixarkväll på skolan, men p.g.a.
tidsbrist och hög arbetsbelastning kommer vi flytta fram denna dag till början av nästa
läsår. Vi kommer ändå att se till att ex. ”niggelrutor” och hagar blir målade och att de
nya leksakerna kommer ut till barnen.
Den 18–19 maj går årets ”kulturrally” av stapeln och eleverna kommer den 18 maj att få
gå runt på olika utställningar och se vad andra skolor arbetat med under året. Givetvis
kommer vår skola att bidra till utställningen. Det stora gemensamma bidraget blir vår
stora pärlplatta som visar alla klassfoto i pärlor. Detta är ett konstverk på 8 m2 som
symboliserar att vår skola är ”en skola för ALLA”. Eleverna har tyckt detta varit ett kul
projekt där det fått göra en del av tavlan och följa ett mönster. När det sedan sätts ihop
ser de att de är en del av helheten. På fredagen kommer vi att avsluta med ett
gemensamt musiktåg från Lundens förskola till torget där barnen bjuds på glass. Denna
dag går bussarna hem 20 minuter senare. Alltså kl. 13.50.
Årskurs 6 åker på lägerskola med övernattning till Rörvik 22–23 maj. Vi kommer behöva
hjälp av er föräldrar med att köra och hämta barnen dessa dagar. Mer info kommer från
klasslärarna.
Ni som har elever i årskurs 3 kommer att träffa Fagerlidsskolans elever vid några tillfällen
för att lära känna varandra. Besked om klassindelning/klasslärare kommer separat.
Årets skolavslutning är onsdagen 14 juni kl. 9.00 i Rådahallen. Varmt välkomna!
Eleverna samlas den dagen kl. 8.30 bakom Rådahallen. Efter avslutningen slutar
eleverna och ingen skolbuss går denna dag. Fritids har öppet som vanligt.
Jag vill passa på att önska er en skön sommar och på återseende till hösten. Till årskurs
6 vill jag tacka för dessa år och önska er lycka till på Rådaskolan.
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