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Nyhetsbrev
Kära elever och föräldrar på Sankt Thomas!
Vi vill passa på att tacka alla barn, elever, föräldrar och all personal för alla de insatser som
gjorts under läsåret. Vi ser fram emot att ta oss an ett nytt läsår tillsammans med er, men inte
förrän alla har haft ett skönt sommarlov... Tack också till alla elever i åk 9 som snart kommer
att lämna oss. (Som ni själva har fått se med andra elever som gått hos oss, så är även ni
alltid välkomna att hälsa på oss framöver!)
Den här våren har inte bara fört med sig varmare vindar; politiskt har vi fått ta del av initiativ
som vill begränsa möjligheten till konfessionella skolor och därmed föräldrarnas möjlighet att
välja utbildning till sina barn. Vi menar att vi som katolsk skola, med vår specifika identitet,
bidrar till mångfalden just genom vår egenart och att skolan i själva verket erbjuder en unik
gemenskap i sin mångfald av barn och vuxna från olika bakgrunder och konfessioner. Vi hoppas
att de kallare vindarna snart bedarrar nu när sommaren närmar sig :)
Detta händer i S:t Lars-parken
Som vi alla har märkt så avstannade fastighetsförvaltarens renoveringsarbeten på skolans
framsida, och vi har förstås talat med Hemsö om detta. De goda nyheterna är att de tycks ha
tagit nya krafter, och vi har nu fått en ny tidsplan och information om ytterligare arbeten som
kommer utföras i parken: allt beräknas vara klart hösten 2017.
I Hemsös planer ingår även att stänga av den centrala delen av parken för biltrafik. De
kommer därför att skapa särskilda avlämningsplatser och parkeringen vid gamla centralköket
kommer att få fler p-platser. Att göra parken bilfri har varit ett önskemål från skolorna under
lång tid, och vi hoppas att Hemsö kommer att erbjuda en smidig lösning för er föräldrar som
lämnar barnen med bil.
Hemsös satsning ska också innebära en ny lekplats för de mindre barnen mellan Sankt Thomas
och Freinet-skolan, och ett utegym anläggs i anslutning till Höje å.
Maria-procession på förskolan och skolan
Maj månad är av tradition en Maria-månad och onsdagen den 24 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!
Förskolans dag 18 maj
I år firas förskolans dag den 18 maj kl. 16.00-17.30. Alla familjer på Sankt Thomas förskola
inbjuds att fira denna dag tillsammans med oss!
Enkät på förskolan
Skolinspektionen har under våren gått ut med en enkät till 800 förskolor i Sverige, och Sankt
Thomas är en av dessa. Enkäterna kommer att delas ut till alla familjer på förskolan och tar
endast en kortare tid i anspråk att besvara. Vi hoppas att så många som möjligt deltar!

Blivande förskoleklassen nästa läsår
För föräldrarna till den blivande förskoleklassen blir det en informationskväll med utrymme för
frågor och samtal i skolans matsal måndagen den 29 maj kl.18.00-19.00.
Barnen som ska börja förskoleklassen är sedan välkomna torsdagen den 1 juni kl.9.00-12.00
för att vara med i verksamheten och äta lunch tillsammans.
Anmäl senast vecka 21 om deltagande 29 maj resp. 1 juni: rektor@sanktthomasskola.se
Google for Education
Vi har nu påbörjat arbetet med Google for Education. De äldre eleverna kommer bland annat
att få möjlighet att använda sig av Google Classroom. Berörda klasser kommer att få en mer
ingående introduktion i början av nästa läsår då detta kommer att vara en naturlig del av
lärarnas undervisning. Användningen av Google Classroom kommer också innebära att elever
och föräldrar får en bättre översikt över skolarbetet, läxor mm.
Musik och teater
Vi kommer snart att få en ny ljudanläggning i aulan. Detta ger oss också bättre förutsättningar
att använda fler instrument i skolans musikverksamhet: elgitarr, elbass och digitala trummor
kommer t.ex. införskaffas inom kort.
Tiderna för konserterna så här i slutet av terminen är nu klara:
22 maj kl. 17.30: Klass 1, Majas alfabetssånger
31 maj kl. 17.30: Lilla kören, Sally Säl; Mellan-kören, Rock'n Rollers Club
14 juni kl. 17.30: Elever åk 1-4, Djuren på Kakelgården
15 juni kl. 17.30: Sommarkonsert med instrumentalister, sångare och alla körer

Läsårstider 2017-2018
För eleverna börjar nästa läsår torsdagen den 17 augusti. Ni hittar uppgifter om läsårstider på
vår hemsida; informationen kommer att uppdateras kontinuerligt, eftersom vi planerar att ha
gemensamma studiedagar med den katolska skolan i Göteborg och vissa datum är därför ännu
inte fastlagda.
Skolavslutning
Alla är välkomna till skolavslutningen i S:t Thomas kyrka, Stora Tomegatan 15, fredagen den
16 juni kl. 10.00–11.00. Tänk på att vi inleder med tystnad och var därför på plats en liten
stund innan.
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