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Nyhetsbrev
Kära elever och föräldrar på Sankt Thomas!
Tack för alla insatser under den gångna terminen! Jullovet börjar lite tidigare i år
eftersom eleverna är kompensationslediga fredagen den 19 december för Öppet hus som
hölls tidigare i oktober. Detta nyhetsbrev innehåller ett urval av våra aktiviteter under
adventstiden.
Julavslutning
Julavslutningen äger rum torsdagen den 18 december kl. 10.00 i S:t Thomas kyrka,
Stora Tomegatan 15 i Lund. Alla som vill är välkomna. Tänk på att vara på plats en liten
stund innan …
Adventssamling
Onsdagen den 26 november höll vår skolpräst fader Johan en samling inför
advent.
S:t Nikolaus
S:t Nikolaus hälsade på oss under förmiddagen den 5 december och besökte
både förskolan och skolan.
Lucia på förskola och skola
Fredagen 12 december började med luciamorgon kl. 8.00 i aulan för skolans
elever. Förskolans luciafirande äger rum på eftermiddagen kl. 15.00.
Julkonsert
Välkommen till julkonsert med kör- och instrumentaluppträdanden onsdagen den 17
december kl. 18.00. I samband med konserten kan man köpa fika och lotter! Intäkterna
går oavkortat till musikverksamheten på vår skola.
Julspel
I år är det eleverna i årskurs 1 som sätter upp julspelet.
Arbetet har pågått under senare delen av hösten. De har
övat texter och framförande och lärt sig många traditionella
sånger. Julspelet framförs inför elever på skolan, men
måndagen den 15 december är det även ett framförande
för föräldrarna i klassen.
Internationell buffé i januari
Onsdagen den 28 januari inbjuder vi alla föräldrar att vara
med och bidra till vår årliga internationella buffé. Tidigare
år har vi haft detta inslag under FN-veckan som denna termin kom i direkt anslutning till
höstens Öppet hus. Detta läsår låter vi i stället den internationella buffén vara en del av
festdagen för S:t Thomas av Aquino, († 1274) vårt eget skyddshelgon!

Ny skolsköterska
Vår nya skolsköterska heter Hulda Östner Emilsdottir. Vi tackar Ann-Charlotte Warheim
som varit hos oss under Huldas föräldraledighet!
Ny ordförande för STSV
Föräldraföreningen Sankt Thomas Skolas Vänner har fått en ny ordförande: Susanne
Wanderlöf. Ni når henne via mail till STSV på vår hemsida!
Studiedag och utvecklingsdag på förskola och fritids
Onsdagen den 7 januari är all verksamhet stängd på grund av planering.
Vårterminen 2015: torsdag 8 januari – fredag 12 juni
Lovdagar
16-20 februari
30 mars – 6 april
15 maj

Studiedagar (eleverna lediga)
23 februari
7 april

Vi hoppas att ni alla får ett skönt jullov!
Mattias Borg

Camilla Blennerup

Rektor/Förskolechef

Bitr. rektor/förskolechef

046-39 77 30 | 0703-17 38 38
mattias.borg@sanktthomas.se

046-39 77 30 | 0723-198 168
camilla.blennerup@sanktthomas.se

Sankt Thomas skola önskar dig och din familj
en Välsignad Jul och ett Gott Nytt År 2015!

