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Nyhetsbrev
Kära elever och föräldrar på Sankt Thomas!
Vi tackar all personal och alla familjer för deras engagemang under höstterminen. Nu
väntar ett välbehövligt jullov.
Vi vill också särskilt tacka Mathias Thomas som bl.a. har varit klasslärare för klass 4
denna termin, och önskar honom lycka till med nya utmaningar framöver. Vi passar också
på att hälsa Fanny Modig välkommen i rollen som ny klasslärare även om eleverna redan
känner henne väl!
Jullov
Julavslutningen den 16 december äger som vanligt rum
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 …
I år får eleverna lite längre jullov eftersom lärarna har
studiedagar 19-20 december och eleverna är
kompensationslediga onsdagen den 21 december för Öppet
hus som hölls en lördag tidigare under höstterminen.
Google for Education
Vi har denna termin anslutit oss till Google for Education. Det innebär flera möjligheter
både för undervisning och information till föräldrar. Vi kommer att utveckla detta projekt
under våren. Om det finns någon förälder som har en särskild passion för applikationerna
i Google och som har tid att ge tar vi gärna emot tips och rådgivning.
Gröna skolgårdar och gröna fingrar
Genom Gröna skolgårdar i Lund har vi kunnat påbörja ett projekt med
olika planteringar och sittplatser på skolgården. Vi har även fått
beviljat anslag för fortsatt utveckling av projektet under våren och
sommaren. Om du som förälder har gröna fingrar, idéer och tid så
kontakta rektor för möjlighet att vara delaktig i projektet.
Hemsö
Som de flesta av er känner till har ombyggnadsprojektet på skolans framsida dragit ut på
tiden. Vi har därför bett Hemsö om ny reviderad tidsplan och detaljplan. Den
ursprungliga tanken har varit att fontänen ska få nytt liv; att staket kring fontänen ska
sättas upp; att det ska bli nya planteringar utanför skolan; att bilvägarna ska smalnas av;
att vår basketkorg ska sättas upp igen; och att särskilda sittplatser ska avgränsa detta
område. Och ytterligare lite till … Vi har nu fått information om att Hemsös arbete
kommer att få ny fart inom kort – vi ser fram emot detta!

Parkering utanför skolan
Ni kunde ovan läsa att Hemsös projekt inte har följt den ursprungliga tidsplanen. Det har
bl.a. inneburit att många föräldrar ser de nya ytorna som lämpliga parkeringsplatser vid
hämtning och lämning av barn. Använd i stället de befintliga parkeringsplatser som finns
i parken. Det tycks också som att skolorna i parken äntligen har fått igenom ett
önskemål som vi haft i minst 10 år: Hemsö har planer på att göra parken bilfri. Vi hoppas
att dessa planer kommer att förverkligas. Andra parkeringsytor kommer enligt uppgift att
ordnas. Alla föräldrar kommer förstås få mer information när vi vet mer.
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 kansliet så snart som möjligt om era adressuppgifter behöver
ändras så att vi alltid har de senaste uppgifterna. Maila i så fall
gärna kansli@sanktthomas.se.
Skolkatalogen är annars klar och kommer att delas ut till alla familjer på skolan i början
av nästa termin.
Förskola och fritids informerar
Vecka 52 är verksamheten på förskolan och fritids helt stängd. Detta gäller även
måndagen den 9 januari då förskolan och fritids har utvecklingsdag.
Vårterminen 2017
Tisdag 10 januari – fredag 16 juni
Lovdagar
20-24 februari
10-13 april
26 maj
5 juni

Studiedagar (eleverna lediga)
9 januari
18 april

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