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Sommarlovet är i antågande…
Skolavslutning
Kommande skolavslutning kommer att äga rum torsdagen den 15:e juni kl. 10:00 - ca 11:00. Elever
och föräldrar samlas klassvis på skolgården ca 09.45. Då skolgården inte ser ut riktigt som vanligt,
alltså när det gäller gräsytor, kommer vi i år inte att ha möjlighet att stanna kvar och ha någon fika
tillsammans. Detta innebär att barnen efter sitt gemensamma framträdande fortsätter till fritids eller
går hem med sina föräldrar.
Skolskjutsarna kommer att gå från resp. hållplats 1,5 timme senare än ordinarie morgontur. Eleverna
kommer till skolan ca kl. 09:30, turerna hem kommer att gå från skolan kl. 12:00. Fritidshemmet håller
verksamhet på eftermiddagen för de som har behov.

Höstens schematider
Kommer att delas ut i samband med skolstart. Då kommer vi också ut med mer information kring hur
och var vår idrottsundervisning kommer att genomföras under kommande läsår.

Upprop blivande åk 1
Blivande åk 1-elever hälsas välkomna till upprop tillsammans med vårdnadshavare måndagen den
21:a augusti kl. 08:00 i respektive klassrum. Kl. 09.00 bjuder föräldraföreningen på fika ute på
skolgården. Skolans rastfaddrar kommer och presenterar sig och sin verksamhet.

Fritids informerar
Fritids öppettider är kl. 06:30-18:00. Öppning och stängning sker i F-huset, om lämning sker innan kl.
07:20 och hämtning efter kl. 16:20. Barn som ska äta frukost lämnas senast kl 07:20. Då vi går
tillsammans till frukost som serveras kl. 07:30 i matsalen. Fritids öppnar igen efter sommaren
måndagen den 14:e augusti. Mer information om fritids får ni i fritidsfoldern som delas ut vid
terminstart.

Stort tack för detta läsår!
Vi önskar er alla en riktigt fin sommar
All personal på Sandsbro skola genom
Sophie Bruschi och Charlotte Airosto
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Läsåret 2017-2018
Höstterminen 2017
Måndag 21 augusti - torsdag 21 december
Lovdagar/studiedagar för eleverna höstterminen 2017
Onsdag 4 oktober – Studiedag grundskola och gymnasieskola
Måndag 30/10 - fredag 3 november (höstlov vecka 44)
Vårterminen 2018:
Måndag 8 januari - fredag 15 juni
Lovdagar/studiedagar för eleverna vårterminen 2018
Måndag 19 februari – fredag 23 februari (sportlov vecka 8)
Måndag 26 mars - torsdag 29 mars (påsklov vecka 13)
Måndag 30 april (klämdag före 1 maj)
Fredag 11 maj (dagen efter Kristi himmelsfärdsdag)
Onsdag 14 mars – studiedag grundskolan
Tisdag 29 maj – studiedag grundskola

Information finns även på vår hemsida:
www.vaxjo.se/sandsbroskola

