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Nyhetsbrev
Kära elever och föräldrar på Sankt Thomas!
Vi har nu kommit en bra bit in på vårterminen. Just nu pågår auskultationer på skolan,
dvs. lärarna får möjlighet att besöka varandras lektioner i fortbildningssyfte. Det innebär
också att vi (Camilla och Mattias) får möjlighet att tillsammans besöka klasserna när
deras egen lärare är på auskultation.
Maria-procession på förskolan och skolan
Maj månad är av tradition en Maria-månad och onsdagen den 13 maj
kl. 9.00 är det dags för vår årliga Maria-procession. Som vanligt
kommer p Johan från dominikanerna till oss. Hjälp gärna till att göra
dagen extra vacker genom att låta barn och elever ta med blommor
till processionen!
Ny matleverantör?
Vi är just i färd med förhandlingar inför eventuellt byte av skolmatsleverantör. Det nya
företaget heter Skolcater och kommer till hösten att tillaga maten i lokaler här i S:t Larsområdet. Vi har fått en positiv bild av verksamheten och kommer förhoppningsvis att
kunna samarbeta med flera av skolorna i parken för att ha en gemensam röst framöver.
Maj-fest och förskolans dag
Förskolan kommer att fira förskolans dag med en maj-fest torsdagen den 21 maj
kl. 16.00–17.30. Alla föräldrar på förskolan är välkomna att delta under eftermiddagen!
Vi ordnar extra mat till barnen på förskolan, men ta gärna med egen mat så att det blir
ett knytkalas. I fall det regnar håller vi till i matsalen!
Vårkonsert med Lilla och Stora kören
Torsdagen den 21 maj kl. 17.30 framför Lilla kören musikalen "Va bra!" och Stora kören
avslutar sedan kvällen med stämsång. Alla föräldrar är välkomna! (Observera nytt datum!)
Föreställningar
Under våren är det flera musikaler och musikframträdanden som avlöser varandra. Tider
och dagar för föreställningarna läggs fortlöpande ut på skolans hemsida. Gå in för att
hålla er uppdaterade: www.sanktthomas.se
Renovering av lokaler
Det har tidigare gått ut information till berörda elever om den vattenskada som
drabbade ett par klassrum under nyårshelgen. Renoveringsarbetet har pågått
under vårterminen och allt kommer att vara helt färdigställt till nästa termin igen.
Vi har också passat på att renovera andra intilliggande lokaler så att det är
fräscht när eftermiddagsfritids flyttar tillbaka. Som ni på fritids känner till så
används för närvarande ersättningslokaler (S:t Lars väg 9 A) under delar av
eftermiddagen och under lovdagar.

Simundervisning nästa läsår F-5
Som flera av er känner till så har vi sedan skolans början satsat på simundervisning
redan från förskoleklass. Under detta läsår har vi haft två simlärare i de yngsta
grupperna – en från skolan och en från Högevallsbadet. Det är en lösning som har
fungerat bra och som vi vill fortsätta med även nästa läsår.
Besök av Bonifatiuswerk
Onsdagen den 15 april fick vi besök av en delegation
på ca 35 personer från Bonifatiuswerk, en tysk stiftelse
som skänkt oss pengar i samband med renoveringen
av skolgården som genomfördes för ett par år sedan.
Efter att ha gjort ett kort besök i verksamheten åkte
de vidare på sin veckolånga Sverigeresa.
Samarbete med katolska skolor i Sverige och Norge
Skolledarna från de katolska skolorna i Norge och Sverige träffades två dagar i
Stockholm 12-13 mars. Det var givande att ta del av hur andra katolska skolor arbetar
och vilka utmaningar som vi står inför, och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete
framöver.
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 dessa två dagar. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev och på
sommarlovsblanketten som kommer att delas ut inom kort.
Terminstider till hösten
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 hållas
en lördag under hösten. På så sätt får de i stället lite längre jullov nästa läsår.
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