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Nyhetsbrev
Kära elever och föräldrar på Sankt Thomas!
I samband med årets Öppet hus kommer vi även att fira att det var
25 år sedan förskolan började sin verksamhet. Vi har valt att detta
år lägga Öppet hus på eftermiddagen kl. 13.00-16.00. Dagen är en
obligatorisk skoldag, men som kompensation kommer istället
eleverna att få ett lite längre jullov.
Öppet hus lördagen 6 oktober kl. 13.00-16.00
Dagen för eleverna börjar kl. 13.00. Det kommer att vara olika
aktiviteter och lektioner i alla årskurser på skolan, och program
kommer att finnas uppsatta för de som är nyfikna att titta in eller
vara delaktiga i en aktivitet. Det kommer bland annat att finnas
dansuppvisning och musik- och teaterframträdanden.
Skolans barn och elever bjuds på korv efter kl. 16.00. Familjer kommer då också att
kunna köpa lättare förtäring. STSV kommer även att bjuda alla barn på glass efter Öppet
hus.
Öppet hus och STSV
Föräldraföreningen Sankt Thomas Skolas Vänner anordnar som vanligt fika till förmån för
sin verksamhet som direkt kommer barnen till del. Passa på att bidra med era bakverk,
träffa andra föräldrar och se hur just du kan hjälpa skolan!
Skoltröjor
För att fira att vi fyller 25 år kommer alla barn och elever
på förskolan och skolan att få varsin skoltröja med skolans
jubileumslogotyp och med texten ”Jag fyller 25 år!”
InfoMentor - ny lärplattform läsåret 2018-2019
Under hösten kommer lärplattformen InfoMentor att
presenteras stegvis för föräldrar och elever. Det är här som ni
som föräldrar kommer att göra frånvaroanmälningar, följa
elevernas veckoplan och ta del av nyheter från skolan.
I början av läsåret fick personalen en utbildning av InfoMentor och skolan kommer även
erbjuda stöd och hjälp till alla vårdnadshavare för att användningen ska fungera så
smidigt som möjligt. Första steget är en kort skriftlig information som klasslärarna
kommer att dela ut nu i oktober.
Grillplatsen
Redan nu fungerar den nya grillplatsen på skolgården som en naturlig samlingspunkt för
förskolans barn. Den fortsätter att ta form och vi kommer att införskaffa fler tillbehör för
att grilla och laga mat tillsammans med barnen som en del av den pedagogiska
verksamheten för hela skolan.

Dans på fritids
Under det nuvarande läsåret har vi fler personal kopplade till fritidsverksamheten än
föregående läsår. Precis som tidigare kommer det finnas olika aktiviteter att välja på - en
nyhet i år är dans! Mer information finns i de vanliga informationsbreven från fritids.
Lovblanketter
Vecka 41 kommer lovblanketter till förskola och fritids att delas ut till alla berörda
föräldrar. Var noga med att fylla i vistelsetider för dagarna under lovet – det gör att vi
kan förbereda lovverksamheten på ett bra sätt.
Fakturahantering för förskola och fritids
Vi har beslutat att lägga om rutinerna för hanteringen av fakturor för förskola och fritids.
Det har inneburit att de inte har skickats ut i vanlig ordning och att de istället kommer
lite senare under terminen.
Kontaktuppgifter
Förskolan forskolan@sanktthomasskola.se
Fritids fritids@sanktthomasskola.se
Förskoleklass julka.bubalo@sanktthomasskola.se
Klass 1 josefine.persson@sanktthomasskola.se
Klass 2 emma.sandler@sanktthomasskola.se
Klass 3 linda.ligutic@sanktthomasskola.se
Klass 4 martin.kim@sanktthomasskola.se
Klass 5 ingela.zimmer@sanktthomasskola.se
Klass 6 fanny.modig@sanktthomasskola.se
Klass 7 marie-elen.osbeck@sanktthomasskola.se

@

Klass 8 marita.grandjean@sanktthomasskola.se
Klass 9 lubomir.vouchev@sanktthomasskola.se
Ni hittar fler kontaktuppgifter på skolans hemsida. Ni kommer även att ha tillgång till
kontaktuppgifter till alla ämneslärare via InfoMentor.
Läsårstider läsåret 2018-2019
Höstterminen 2018: 16 augusti – 20 december
Vårterminen 2019: 10 januari – 14 juni
För lov- och studiedagar, se Läsårstider på skolans hemsida: www.sanktthomasskola.se
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