AU GUS T I 2 015

Nyhetsbrev
Kära elever och föräldrar på Sankt Thomas!
Välkomna tillbaka efter sommarlovet!
En stor sorg …
En stor sorg har drabbat vår skola under sommaren. Angelica och Michelle
Ung och deras mamma Susana har ryckts ifrån oss i en trafikolycka i New
York. Vi känner ett stort tomrum efter dem som vi haft så nära kontakt
med.
En krisgrupp för eleverna kommer att finnas till hands i samband med
skolstarten. Under de närmaste dagarna kommer vi att avsätta tid för att
kunna samtala om det som har inträffat. Men vi kommer också att
återuppta de vanliga skolaktiviteterna eftersom vi vet att de är viktiga i
krissituationer.
Maria-kapellet i S:t Thomas kyrka i Lund är öppet måndag-söndag kl.9.00-18.30 för att
de som så önskar skall kunna lägga blommor och tända ett ljus. Även skolans kapell är
öppet måndag-fredag; här finns även en minnesbok för dem som vill ge en särskild
hälsning. Vid behov nås skolprästen p Johan Lindén på johan.linden@katolskakyrkan.se.
Minneshögtid i S:t Thomas kyrka den 15 augusti
Begravningen har ägt rum i USA, men en minnesgudstjänst kommer att hållas i S:t
Thomas kyrka lördagen den 15 augusti kl.11.00. Anmälan att delta vid mottagningen
efteråt görs till Johanssons begravningsbyrå så snart som möjligt:
info@johanssonsbegravningsbyra.se
Skolstart den 17 augusti
Vi samlas alla i aulan måndagen den 17 augusti kl.10.00. Där kommer vi bland annat att
hälsa alla i den nya förskoleklassen välkomna. Föräldrarna till barnen i förskoleklassen är
sedan välkomna att följa med till klassrummet. Resten av dagen är sedan klasserna
tillsammans med sina lärare fram till slutet av skoldagen kl.14.00.
Aktivitetsdag den 18 augusti
Tisdagen den 18 augusti är skoldagen kl.8.30-14.00 för samtliga elever. Tänk på att bra
uteskor och oömma kläder är en fördel denna dag. Resten av veckan läses sedan enligt
det nya schemat.
Utvecklingsdagar med katolska skolan i Göteborg 11-12 augusti
Inför läsårsstarten kommer personalen att ha två gemensamma dagar tillsammans med
Katolska skolan av Notre Dame i Göteborg. Det innebär att förskola, skola och fritids har
stängt tisdag och onsdag vecka 33.

Förskola och fritids informerar
Förskolan och fritids har ytterligare en utvecklingsdag på torsdag respektive fredag vecka
33. Verksamheten har då öppet med vikarier.
Fritids är nu tillbaka i våra egna lokaler. Stallet (åk 3-5) har bytt fritidsrum men ligger
fortfarande på plan 2 i samma flygel som tidigare.
Fotografering för förskola och skola
Fotograferingen av barn och elever kommer detta läsår att äga rum 14-15 september.
Mer information kommer senare.
Adressuppgifter till skolkatalogen
Tänk på att alltid se till så att kansliet har aktuella adressuppgifter
och telefonnummer. De kontaktuppgifter som ni lämnar på
akutlapparna varje läsår läggs inte automatiskt in i systemet
eftersom vissa uppgifter kan vara konfidentiella. Ta därför kontakt
med Mervyn på kansliet så snart som möjligt så att han alltid har
de senaste uppgifterna.
Terminstider läsåret 2015-2016
Höstterminen 2015: måndag 17 augusti – torsdag 17 december
Lovdagar
26-30 oktober

Studiedagar (eleverna lediga)
2 november

Fredagen den 18 december blir eleverna komplediga för Öppet hus som kommer att
hållas en lördag under hösten. På så sätt får de i stället lite längre jullov nästa läsår.
Vårterminen 2016: måndag 11 januari – fredag 10 juni
Lovdagar
22-26 februari
21 mars – 28 mars
6 maj

Studiedagar (eleverna lediga)
7-8 januari
29 februari
29 mars

Lägg märke till att samtliga studiedagar är lagda i anslutning till annan ledighet.

Med vänliga hälsningar
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