DEC EMB ER 20 18

Nyhetsbrev
Kära elever och föräldrar på Sankt Thomas!
Höstterminen går snart mot sitt slut. Vi är inne i adventstiden och väntar alla på julen.
Snart möts vi av en stor gran i entréhallen, mycket större än de flesta har hemma – vi
får passa på när vi har högt i tak :) Och tack för alla julklappar som ni har skänkt till
behövande barn!
Lucia-firande
För skolans elever F-9 börjar skoldagen torsdagen den 13 december i aulan
kl. 8.00 för att fira Lucia tillsammans. Det är bra om eleverna är på plats
ca 5 minuter innan. (För föräldrarna till åk 3 finns ett särskilt lucia-firande
redan den 12 december kl. 17.00.)
Förskolans barn firar i stället Lucia tillsammans med föräldrar på
eftermiddagen kl. 16.00-18.00 i matsalen.
Fritids kommer att grilla korv på skolgården som mellanmål torsdag
eftermiddag.
Julavslutning 20 december
I år kommer vår julavslutning äga rum i Helgeandskyrkan på Klostergården
torsdagen den 20 december kl. 13.00.
Observera ny tid och plats! I vanliga fall brukar vi ju vara i S:t Thomas församling, men
på grund av den utbyggnad som pågår kan vi tyvärr inte vara där i år. Ett stort tack till
Helgeandskyrkan som öppnade sina dörrar för oss när vi bad om hjälp!
Utescen – fortsättning följer
Fortfarande kvarstår de sista detaljerna innan den nya utescenen på skolgården står helt
färdig. Den har utformats för att kunna användas för samlingar och uppträdanden, men
också för att fungera i barnens spontana lek på skolgården. Vi kan redan nu intyga att
det fungerar!
Till våren och sommaren har vi en rad olika projekt planerade på skolgården, bl.a. ny
lekstuga och gungställning - och en ny ställning för segelduk över grillplatsen för att ge
skugga under varma sommardagar.
InfoMentor - ny lärplattform
Som vi skrev om i det senaste nyhetsbrevet så introduceras nu lärplattformen InfoMentor
på skolan. Vårdnadshavare har nu fått inloggningsuppgifter och en inbjudan till
informationsmöte för nybörjare. Vi räknar med att plattformen används fullt ut i och med
vårterminen 2019. Hör gärna av er med synpunkter och tips efterhand så att vi får det
att fungera som vi vill ha det.

Julspel
Måndag den 10 december kl. 17.00 har klass 2 sitt Julspel!
Även de yngre av skolans elever kommer få möjlighet att
se julspelet vid samlingen den 12 december.
Julkonsert
Tisdagen den 18 december kl. 17.30 är det dags för den årliga Julkonserten med
instrumentalister, solosångare, kör och dansgrupp. Ni är varmt välkomna!

Fakturahantering för förskola och fritids
Som vi meddelade i förra nyhetsbrevet har vi beslutat att
lägga om rutinerna för hanteringen av fakturor för förskola och fritids. Det innebar att
fakturorna kom ut ovanligt sent under terminen. Tänk på att det är viktigt att lämna
inkomstuppgift om man vill ha reducerad avgift för förskola eller fritids; vi följer här
riktlinjerna för Lunds kommun. Om ni har några frågor så kontakta kansliet så försöker vi
hjälpa till! Telefon 046-32 38 38 eller mail: kansli@sanktthomasskola.se.
Terminstider
Vårterminen 2019 börjar torsdagen den 10 januari. Eleverna läser enligt ordinarie
schema. Ni kan hitta vårterminens schema på InfoMentor. Lärarna har studiedag
måndagen 25 februari direkt i anslutning till februarilovet – eleverna får alltså ledigt en
extra dag i samband med lovet.
Se även Läsårstider på skolans hemsida: www.sanktthomasskola.se
Utvecklingsdagar på förskola och fritids under vårterminen
Onsdagen 9 januari respektive torsdagen 20 juni har både förskola och fritids stängt på
grund av utvecklingsdagar. Som vi meddelat tidigare kommer ytterligare en dag tas i
anspråk under vårterminen, men den kommer läggas på lov- eller klämdag. Datum
bestäms inom kort!
Sankt Thomas-dagen 30 januari
Redan nu vill vi flagga för Sankt Thomas-dagen i början av nästa
termin. Det är då vi firar vårt skyddshelgon Sankt Thomas av Aquino.
Ett mycket uppskattat inslag under dagen brukar vara den
internationella buffé som dukas upp tack vare insatser av familjerna
på skolan. Mer information kommer på särskilt anslag som sätts upp
under början av vårterminen.
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