APRIL 2014

Nyhetsbrev
Kära elever och föräldrar på Sankt Thomas!
Just nu pågår en vår full av aktiviteter, nationella prov och planering inför nästa läsår.
I detta nyhetsbrev kan vi med glädje berätta att Camilla Blennerup kommer att stanna
hos oss i rollen som biträdande rektor/förskolechef. Hon är inte ny på skolan utan har
arbetat hos oss i ca 1 år (en del föräldrar känner henne som lärare i åk 1 under Emma
Sandlers föräldraledighet).
Den blivande förskoleklassen
Barnen som ska börja förskoleklassen nästa läsår är välkomna till Sankt Thomas skola
onsdagen den 28 maj kl. 9.00–12.00 för att vara med i verksamheten och äta lunch
tillsammans. För föräldrarna blir det en informationskväll med utrymme för frågor och
samtal i skolans matsal onsdagen den 21 maj kl. 18.00–19.00. Anmälan sker till
irene.ahren@sanktthomas.se!
Trafik
Tänk på att köra försiktigt i området. Det rör sig många barn i
parken och alla försöker hinna till skolan i tid! Var också snälla att
respektera skyltningen som anger färdriktning för bilar i området.
Farthinder
Som ni vet har farthinder satts upp i allén framför skolan för att cyklisterna ska komma
med något lägre fart. Vi är nu glada att kunna meddela att fastighetsägaren Hemsö har
lovat att sätta upp farthinder även för bilar i området, detta för att barnen i hela området
ska få en bättre trafiksituation och ännu tryggare närmiljö. Hemsö ska återkomma med
besked om exakt placering av guppen.
Belysning
Fastighetsägaren har nu fått igång de två vackra lamporna framför skolan. Vi är glada att
vi fick behålla dem! Skolorna i parken har också betonat vikten av bättre belysning runt
om i parken, vilket är särskilt viktigt på kvällar och under det mörka vinterhalvåret.
Basketkorgar
Nya basketkorgar ska komma upp efter påsk; den gamla framför skolan byts ut och en
ny sätts upp framför annexet för de äldre eleverna.
Samarbete mellan svenska och norska katolska skolor
De katolska skolorna i Sverige och i Norge har inlett ett samarbete utifrån vår identitet
just som katolska skolor. Efter två inledande möten i Göteborg och Oslo har vi
tillsammans tagit beslutet att utveckla samarbetet framöver.

Enkät
Föräldrarna till barn och elever i förskolan och skolan (t.o.m. åk 5) kommer nu i april att
få hem en enkät. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning där ni kan ge egna
exempel och komma med förslag.
Skolinspektionen
Just nu genomför Skolinspektionen sin regelbundna tillsyn på flera skolor i Lund. Även vi
kommer att få besök av dem under våren, men ännu har vi inte fått något datum för
deras besök.
Förskolan
Sedan hösten har flera barn börjat på förskolan och rekryteringen av en ny förskollärare
till nästa läsår har påbörjats.
Lov på fritids
Under påskledigheten har barnen bl.a. påskpysslat, bakat tårta, varit på äventyrsbadet
på Högevall och gjort en utflykt till Malmö med utforskning av Sollekplatsen bredvid
Turning Torso och med grillning i Klagshamn.
Jourförskola och jourfritids
Den 24 april och den 22 maj är det personalkonferenser mellan kl. 16.00–18.00. Under
dessa två eftermiddagar har vi alltså jourfritids och jourförskola vilket innebär att
ordinarie personal inte är i verksamheten. Tänk på att meddela personalen om ni inte
kan hämta barnen före kl. 16.00, eftersom vikarier ordnas denna tid.
Musik och teater
Inför sommaren är musik- och teaterverksamheten inne i ett intensivt skede med en rad
olika aktiviteter. Onsdagen den 28 maj har vi Öppen scen med framträdanden av elever
från hela skolan. Utöver föreställningar inför eleverna på skolan har vi även flera
kvällsföreställningar som är öppna för alla som är intresserade!
Måndagen den 12 maj kl. 17.30
Sally Säl Musikal med elever från klasserna F-2
Showtime Föreställning med Stora kören (med elever från åk 2-7)
Måndagen den 2 juni kl. 17.00
Trulle-teater Med eleverna i F-klassen
Måndagen den 9 juni kl. 17.30
Kul på bondgården Redovisningskväll med sång med eleverna i åk 1
Onsdag 11 juni kl. 18.00
Sommarkonsert En kväll med instrumentalister, solosång och körgrupper
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