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Nyhetsbrev
Kära elever och föräldrar på Sankt Thomas!
Välkomna till ett nytt läsår och läsårets första nyhetsbrev! Vi hälsar också ny personal
välkomna till oss:
 Bellita Appelgren, lärare i matematik och NO
 Katarzyna Krawczyk, förskollärare
 Marcus Andersson, lärare i idrott och hälsa, svenska, SO och personal på fritids
 Mikael Jönsson, lärare i idrott och hälsa och personal på fritids
 Helena Henriksson, kurator
Ett särskilt tack till Margareta Garstka för förskolans vackra väggmålningar
och de fina skyltarna till förskolan och klasserna på skolan!
Fritids
Alla berörda ska redan ha fått ett välkomstbrev från fritids. Det finns också uppsatt på
anslagstavlan i entréhallen där ni kommer att hitta löpande information från fritids
framöver. Ni kommer även få hem regelbundna informationsbrev angående
fritidsverksamheten. Utöver kör, piano, bild och drama kommer det också finnas
möjlighet till läxhjälp på tisdagar kl. 15.00–16.00. Just läxhjälpen är även öppen för
elever som inte går på fritids.
Piano- och körundervisning
Pianoundervisningen påbörjas nu i september, och alla platser är bokade. Tänk på att om
en elev vid flera tillfällen inte kommer förberedd till pianoundervisningen så kan eleven
mista sin plats nästa termin för att andra intresserade elever ska få möjlighet att prova
ett instrument.
Körverksamheten är öppen för alla elever på skolan.
 Lilla kören: onsdag 14.15-15.00
 Stora kören: torsdag 15.15-16.15
Gymnasiematematik
Även i år samarbetar vi med Polhemsskolan i Lund för elever i åk 9 som är redo för att
läsa gymnasiematematik. Kursen avslutas sedan med nationella prov för kursen Ma1C.
Öppet hus
Boka redan nu in lördagen den 18 oktober för höstens Öppet hus. Eleverna blir sedan
kompensationslediga fredagen den 19 december, dvs. alla kommer få lite längre jullov i år!
Adressuppgifter till skolkatalogen
Tänk på att alltid se till att kansliet har aktuella adressuppgifter och telefonnummer. De
kontaktuppgifter som ni lämnar på akutlapparna läggs inte automatiskt in i systemet på
grund av att vissa uppgifter kan vara konfidentiella. Ta gärna kontakt med Mervyn så
snart som möjligt eftersom skolkatalogen kommer i slutet av september.

Samarbete med katolska skolor
Utvecklingsdagarna 13-15 augusti i Lundsbrunn hölls tillsammans med
skolorna i Göteborg och Stockholm. Föredragshållare var Gerald Cattaro
(Center for Catholic School Leadership, Fordham University, NY). Han
talade kring katolska skolor och det pedagogiska ledarskapet.
Under fredagen firade vi sedan högtiden Jungfru Marias upptagning till
himlen. Mässan firades i Husaby kyrka tillsammans med biskop Anders.
Föräldraenkäten
Tack till alla de föräldrar som tagit sig tid och engagerat sig i enkätundersökningen som
genomfördes på förskolan och i klasserna F-5 under våren. Den ger en positiv bild av
verksamheten, men pekar också på utvecklingsområden. Arbetet kring förbättringar i
verksamheten är redan påbörjat och kommer också tas upp i samarbete med
föräldraföreningen STSV.
Skolfotografering
Fotograferingen av barn och elever äger rum 8-9 september.
Presentation av vikarier
Som alla skolor är vi beroende av bra vikarier. För närvarande finns två
vikariepresentationer uppsatta på skolan: Joel Thorbjörnsson och André Nordberg.
Läsårstider 2014-2015
Uppgifter om läsårstider återfinns även på skolans hemsida och kommer också att finnas
med i skolkatalogen.
Höstterminen 2014: tisdag 19 augusti – torsdag 18 december
Lovdagar
27–31 oktober
19 december (kompledigt för Öppet hus)

Studiedagar (eleverna lediga)
3 november
8 december

Vårterminen 2015: torsdag 8 januari – fredag 12 juni
Lovdagar
16-20 februari
30 mars – 6 april
15 maj

Studiedagar (eleverna lediga)
23 februari
7 april
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