Elever och föräldrar
Under det gångna läsåret har vårt årstema varit ”Bygga broar”. Det har väl sällan varit så aktuellt
och viktigt som nu att, inte minst bildlikt vara brobyggare. Nationer sluter sig, rädslor breder ut sig
och en hel del händelser i vår omvärld skapar oro. Hur skall vi förhålla oss till allt detta?
Vi som liten skola kan ibland uppleva att vi kan riskera att hamna i en inte bara upplevd utan även
faktisk instängdhet. Viktigt är då att inte bli hemmablind i någon sorts tro på att allt ”rullar på” och
det är bra … för vi har väl koll!? Instängdhet kan ibland vara kvävande och är inte utvecklande. Vi
behöver därför nå utanför vår trygghetszon för att få friska impulser till och i vårt kunskapande.
Brobyggandet är friskt och skapar nya möjligheter för inputs utifrån. Detta gäller på många plan och
inte minst när det gäller möten mellan oss människor.
Inför sommaren hoppas kanske du precis som jag att vi kan få sparka av oss skorna och låta fötterna
trampa fram fria och utsläppta i gröngräset. Vem vet vi kanske ses någon dag i sommar på en strand
eller någon annanstans. Kanske kan vi då fria från måsten och ”barfota utan strumpor och skor” få
möjlighet att utvecklas som människor i en alltmer mer invecklad värld. Möten kan skapa förståelse…
Var därför en BROBYGGARE för såna behövs!!
Föräldrar…
STORT TACK alla Ni som bidragit med er tid och kraft på olika sätt. Tack för det praktiska arbete ni
har utfört. Tack för den tid ni har avsatt för nattvandring och sist men inte minst: Tack för stöd
uppmuntran och konstruktivt menad kritik.
Nästa tillfälle att bidra med tid och kraft blir söndagen den 3 september kl. 14.00 – 17.00(ca). Då är
ni välkomna till en ny arbetsdag (se Föräldraföreningens hemsida). Speciellt välkomna är ni föräldrar
och barn som kommer till oss för första gången! Tack för att Ni föräldrar har valt att ge oss i
personalgruppen förtroendet att vara följeslagare och ledsagare åt era barn på kunskapandets resa
under åren här på Lillgårdsskolan.
Ett speciellt Tack vill vi rikta till föräldraföreningens styrelse, Stiftelsens styrelse och sist men inte
minst ETT STORT TACK till alla ni barn, livet och framtiden finns inte utan er. Välkomna tillbaka i
höst igen! Till er i år 6 som lämnar oss vill vi säga Tack för vad ni har fått betyda för oss och lycka till
i sjuan. Lycka till önskar vi också de elever som skall börja i musikklass och de som skall byta till nya
adresser och därmed nya skolor. Allra sist men inte minst TACK ni kollegor som lämnar oss! Lycka
till i era nya uppgifter på olika håll…
Torsdagen den 17augusti är Ni välkomna till Lillgårdsskolan igen för att börja ett nytt läsår. Glöm inte att ta
med sommaruppgiften! Vi börjar skoldagen kl. 08.00. Detta gäller alla elever. Samtliga slutar första skoldagen
efter att ha ätit lunch. Fritids är öppet.
Under läsåret gäller följande terminstider och lovdagar:
Skolans terminstider:

2017-08-17 – 2017-12-21
2018-01-08 – 2018-06-14

Ht-2017
Vt-2018

Lov/lovdagar:

2017-10-30 – 2017-11-03
2018-02-19– 2018-02-23
2018-04-03 – 2018-04-06
2018-04-30
2018-05-11

(Höstlov)
(Sportlov)
(Påsklov)
(Klämdag)
(Klämdag)

Höstens planerings/studiedagar:

2017-08-14
2017-10-24
2017-12-04
2018-01-15
2018-03-21
2018-05-25

Fritids stängt!!
Fritids öppet!
Fritids stängt!
Fritids stängt!
Fritids öppet!
Fritids stängt!

Vårens planerade studiedagar:
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