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Nyhetsbrev
Kära elever och föräldrar på Sankt Thomas!
Vi vill tacka alla barn, elever och föräldrar för alla de insatser som
gjorts under läsåret. Vi vill dessutom tacka all personal för det arbete
som de har gjort med våra barn och elever på förskolan, grundskolan
och i fritidsverksamheten. Vi önskar alla ett välförtjänt sommarlov!
Skolavslutning i S:t Thomas kyrka den 12 juni
Alla är välkomna till skolavslutningen i S:t Thomas kyrka fredagen
den 12 juni kl. 10.00–11.00. Tänk på att vi inleder med tystnad och var därför på plats
en liten stund innan.
Skolstart den 17 augusti
Nästa läsår börjar eleverna måndagen den 17 augusti kl. 10.00 med en kort samling i
aulan. Denna första dag slutar sedan kl. 14.00. Resten av veckan läses enligt det nya
schemat.
Ny matleverantör
Det är nu bestämt att Skolcater blir vår nya skolmatsleverantör med start i augusti. Som
vi nämnde i förra nyhetsbrevet kommer maten att tillagas i deras nya kök här i S:t Larsområdet!
Förskola och fritids informerar
Förskola och fritids har som bekant öppet hela sommaren. De barn som ska börja
förskoleklassen nästa läsår kommer att börja på fritids efter sin sommarledighet.
Utvecklingsdagar med katolska skolan i Göteborg 11-12 augusti
Inför läsårsstarten i augusti kommer vi 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. Förskolan och fritids har sedan en ytterligare
utvecklingsdag på torsdag respektive fredag. Verksamheten har då öppet med vikarier.

Gymnasiematematik
Som vi informerade om i början av läsåret så har vi i år samarbetat
med Polhemsskolan i Lund gällande gymnasiematematik för vissa
elever i årskurs 9. Kursen har nu avslutats och vi gratulerar eleverna
till deras fina resultat!

Klasslärare läsåret 2015-2016
Så här ser planeringen för klasslärare ut inför nästa läsår:
Förskoleklass Carolina Lewin
Klass 1 Julka Vuletic
Klass 2 Ingela Zimmer
Klass 3 Emma Sandler
Klass 4 Bellita Appelgren & Rikard Berg Trujillo
Klass 5 Lotta Modéer
Klass 6 Martin Goodmen/Karl Steen & Marita Grandjean
Klass 7 Martin Goodmen/Karl Steen & Marie-Elen Osbeck
Klass 8-9 Stina Nylén & Irina Filiaeva

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.
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