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Välkomna till läsåret 2018-2019!
Nu har mer än halva terminen passerat i en rasande fart och de är
redan dags för höstlov!
På måndag är fritids stängt eftersom det är studiedag för
fritidspersonalen. De kommer arbeta med samma tema som lärarna
gjorde i september. Det handlar om att utveckla kompetensen kring
att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn. Med lärmiljöer menas
både den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön. Ett spännande
och viktigt arbete!
Jag har förmånen att vara med på elevrådet som träffas ca var tredje
vecka. Vid de senaste mötet pratade vi om begreppet studiero- vad
det betyder och hur vi kan hjälpa varandra i klasserna att skapa det.
Eleverna sa bl.a. att studiero är INTE att det är tyst i klassrummet
utan att man är fokuserad på uppgiften oavsett om man arbetar själv
eller i grupp.
Matenheten har tagit fram ett ny måltidsprogram finns som en
klickbar länk via skolans hemsida Maten i skolan. Förra veckan
träffade matrådsrepresentanterna vår kökschef Robert. Då hade
klasserna förberett ”two star end a wish”(två beröm och en önskan).
Vi fick också tillfälle att ställa frågor till Robert, vilket var mycket
värdefullt.
Personal:
Vi välkomnar Issa praktiserar som allt-i allo hos oss. Han hjälper bl.a.
Kim med vaktmästerisysslor och finns ute som rastvärd.
Förhoppningsvis kommer han fortsätta på en extratjänst ett år
framåt. Christina Gottfridsson kommer börja som mentor i år 4 samt
undervisa i svenska och so på mellanstadiet från 19/11.
Varmt välkomna båda två!
Övrig information:
Ledighetsansökan finns som blankett på hemsidan, tyvärr inte via
Dexter ännu.

Kommande datum:
Studiedagar/lovdagar v.44
(fritids stängt 29/10)
Föräldrasamråd 27/11

Om du vill, kan du följa oss på
sociala medier
Facebook: Odensalaskola
Instagram: odensalafritids

Elever

Personal

Vårdnads
havare

Hoppas ni får en härlig höstlovsvecka oavsett om barnen deltar i
fritids spännande verksamhet eller om ni är lediga tillsammans!
Erika Björklund, rektor

Höstlovet kan vara ett bra tillfälle att läsa- ett läslov!
• Läsning är det bästa sättet att bli bättre på att läsa
• Läsning skapar ett större ordförråd
• Det är i lustläsningen som ett intresse för läsning formas
Läs mer om vår skolbibiliotekplan:
https://www.sigtuna.se/Global/BILDARKIV/barn%20utbildning/12sid-A4-Sigtuna-SkolbibliotekWEBB.pdf

