Marieborgsbladet 18: 2
Vi har hunnit ytterligare en bit in på vårterminen och första vårmånaden är här.
Det märks att det är lite vår i luften, när fåglarna hälsar morgonen
med sitt kvitter längs vägen till skolan. Varje dag blir lite ljusare och
den 20 mars har vi vårdagjämningen, då dag och natt är lika långa.

TORA-dagen
Den 5 mars har TORA namnsdag och på Marieborgsskolan firar vi det varje år lite speciellt, eftersom
vi har vårt värdegrundsarbete som kallas TORA. Det är alltså vår TORA-dag som firas! Den
uppmärksamme såg säkert våra fina banderoller med bokstäverna T-O-R-A som dekorerade skolan
den här dagen. Vi hade mycket fadderverksamhet och lekar tillsammans och på förmiddagen
samlades hela skolan för att sjunga TORA-sånger. Förskoleklasserna ledde TORA-sången och Mathias,
klasslärare i 3A, rappade för oss. Tillsammans ropade vi TORA så jag tror att det ekade över hela
Västervik. En riktigt rolig dag i vänskapens tecken!

Trafiken runt skolan
För våra barns säkerhet är det viktigt att vara extra försiktig när man kör bil och följa de föreskrifter
som finns. Om man skjutsar sitt barn till fritids eller skolan, är det viktigt att man släpper av barnen
på ett säkert sätt och endast parkerar där det är tillåtet.




Det är tillåtet att parkera på parkeringen bakom skolan och på Stora Trädgårdsgatan på den
sida som är längst från skolan. Det går också bra att stanna vid sidan av infarten vid Gula
villan när man lämnar sitt barn.
Det är inte tillåtet att parkera på Stora Trädgårdsgatan närmast skolan eller vid lastkajen. Vid
lastkajen kommer varuleveranser och skoltaxi, som hindras när det parkerar bilar där. Detta
har vid flera tillfällen ställt till problem. Det har också inträffat incidenter som kunde
resulterat i allvarliga olyckor, på grund av bilar som parkerar på fel sida om Stora
Trädgårdsgatan.

Vi vädjar till er att göra våra barns trafikmiljö säker och följa ovanstående föreskrifter!

Nationella prov
I årskurs 3 och 6 genomförs nationella ämnesprov i svenska, matematik och för åk 6 även i engelska.
Även i årskurs 9 och gymnasiet genomförs nationella prov. I första hand är de nationella proven ett
stöd för oss i vår undervisning, inte en särskild testning av elever.

För årskurs 6 är provdatumen följande:




Tisdagen den 10 april och torsdagen den 12 april i matematik
Onsdagen den 2 maj och fredagen den 4 maj i engelska
Proven i svenska genomfördes v 6.

För årskurs 3 har skolorna en period mellan vecka 11 och vecka 20 som proven genomförs.
Vid provtillfällen medges inte planerad ledighet då det är beslutat nationellt när dessa ska
genomföras.

Dexter har blivit IST förskola
Dexterhar ersatts av ett nytt e-system kallat IST förskola. Till detta används E-legitimation för att
logga in. Information har skickats ut till berörda, men många scheman saknas. Vi vill uppmana er att
lägga in er information gällande fritids och scheman på IST- förskola. Om ni har frågor, vänd er till
fritidspersonalen eller skolledarassistenten som kan hjälpa eller lotsa er vidare till rätt administratör.

Earth hour
Den 24 mars uppmärksammas vårt gemensamma ansvar för vår miljö genom Earth hour, då vi
släcker våra lampor och elektriska apparater under en timma, mellan kl.20:30-21:30.
På skolan har vi i år pratat mycket om vårt gemensamma ansvar för en hållbar utveckling och miljö.
Ett sätt är att minska matsvinnet och att använda matrester till att omvandla till energi. Ett annat sätt
är att sortera avfall.
I år har Earth hour fokuserat på vår konsumtion av mat och resurser som används för framställning
av mat. Idag skulle vi behöva 4,2 jordklot om hela jordens befolkning levde som i Sverige. För två år
sedan var det 3,7. Sverige överkonsumerar jordens resurser. Ungefär 25% av vårt ekologiska
fotavtryck kommer från hur vi konsumerar mat, och här kan vi själva verkligen påverka hur framtiden
kommer att se ut.
Vi uppmuntrar er gärna till att släcka ljuset och tillsammans med era barn fundera över vad man kan
göra för en hållbar framtid. Som förslag till vad man gör när man har ett stearinljus tänt istället för en
elektrisk lampa och när man har slagit av datorn, så kan man spela spel tillsammans, berätta historier
eller läsa högt för varandra….

PÅSKLOV
Tiden går fort och vi närmar oss påsken och påsklovet. Hela
vecka 14 är eleverna lediga från skolan, men fritids och
fritidsklubben är öppet som vanligt. Fritids och fritidsklubben
har lämnat ut lovlappar till er att fylla i, så att vi vet vilka
elever som behöver fritidsomsorg under lovet.

Tänk på att avanmäla om man ändrar sitt schema och om barnen ska vara lediga eller får andra tider.
För oss är det mycket viktigt att ni lämnar in schema och meddelar oss vid förändringar!

Innan påsk
Före påsk gör vi förstås en hel del roligt på skolan. Tillsammans med faddrarna pysslar vi till påsk och
det kommer också att serveras påsklunch på skärtorsdagen. Som traditionen bjuder finns det
påskmust till påsklunchen, men även mjölk och vatten finns att välja på.

Sommartid
Även om det känns lite avlägset, när snön fortfarande ligger i drivor på skolgården, så kommer vi att
ställa om till sommartid natten mellan den 24 mars och 25 mars. Man ställer då fram klockan en
timme, från klockan 02.00 till klockan 03.00.

Samarbetsrådet
Samarbetsrådets senaste protokoll finns på hemsidan under Aktuellt på Marieborgsskolan. Klicka er
vidare från www.vastervik.se till Barn och utbildning, Grundskolor, Marieborgsskolan och Aktuellt. I
Samarbetsrådet ses vi igen den 18/4 på skolan.

Så önskar jag er en fortsatt skön vårtermin och även
en kommande fin påsk!

Ann-Catrine Leicht, rektor

