Månadsblad Fredrika Bremerskolan dec 2016 – jan 2017
Hej!
Vill passa på att tacka er för den fantastiska
respons vi fick på höstlovlapparna, 98 %
lämnades in!

Datum för skolråd:
14 februari, 23 mars, 19 april
Tid: 18.30 -20.00
Plats: 1 As klassrum

Nu närmar vi oss även denna termins slut.
Nedan lite praktisk info om lucia och
avslutningen:

Övergripande kalendarium
9 jan – Hela skolan stängd, planeringsdag
10 jan Skolstart
12 jan Info-möte blivande förskoleklass (ht-17)
v. 6 och v.7 utvecklingssamtalsveckor
v. 8 Sportlov
v. 15 Påsklov
17 maj Öppet hus
26 maj Lov (Kristi Himmelsfärdsdag)
5 juni Lov
9 juni Skolavslutning

 5:orna lussar för skolans elever den 13:e
på morgonen. Efter luciafirandet i
idrottssalen bjuds alla elever på
lussebulle, pepparkaka och dryck i
matsalen.
 Den 21 december är det skolavslutning
för eleverna. Skoldagen startar som
vanligt kl. 8.20 och slutar ca 9.30. För
de elever som har föranmält
omsorgsbehov är fritids öppet som
vanligt skolavslutningsdagen.
Vi har på grund av platsbrist tyvärr ingen
möjlighet att bjuda in er föräldrar till skolans
Luciafirande eller julavslutning.
Isbana
Vi har beställt att isbana ska spolas på
fotbollsplanen så fort det blir kallt. Nu hoppas vi
på vinterväder.
Fritids – påminnelse!
Endast en dörr öppen per sida efter kl. 16.30
Klockan 16.30 låses alla dörrar utom en på
respektive sida på grund av säkerhetsskäl. Det är
svårt för personalen att ha uppsikt över alla
dörrar och vi ber er att både gå in och ut genom
samma utgång efter 16.30.
Påminnelse – skolval
När ni väljer skola till årskurs 6 kommer ni att
göra det via ett skolaval i eBarnUngdom.
Perioden för skolval är mellan 11-31 januari och
Uppsala Kommun kommer att skicka ut
information till berörda vårdnadshavare.

God Jul och Gott Nytt år !
önskar
Ulrika och all personal

Håll utkik efter skolors Öppet Hus- eller
informationsmöten. På nedanstående länk kan
du hitta datum och tid för Uppsalas skolor.
https://www.uppsala.se/skolval
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