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Vi har hunnit en bit in på vårterminen och nu hägrar sportlovet. Snön har inbjudit till
mycket lek och vi hoppas att den får stanna kvar lite över sportlovet också. Eleverna gräver och
bygger i snön, de åker kana nedför kullen och några har också provat på att måla med vattenfärger i
snön.
Eftersom vi i år inte kan åka gemensamt till Tjustvallen, har klasserna hittat på olika uteaktiviteter
och organiserat egna utedagar eller halvdagar ute. Jätteroligt och trevligt! Lärarna är duktiga på att
hitta alternativ när det inte blir riktigt som det brukar.

Personal
Markus Andersson som har jobbat hos oss på Briggens fritids och som resurs har just nu tjänstledigt
för att prova annan tjänst. Som vikarie för honom jobbar Sara Kåhlman. Vi hälsar Sara välkommen till
oss!
Örjan Brink ersätter Andreas Rundberg som idrottslärare till och med april månad, när Andreas är
föräldraledig. Anton Preusse vikarierar för Örjan på Fregattens fritids. Välkommen Anton!
Både Sara och Anton har vikarierat hos oss vid några tillfällen förut, så de är säkert lite välkända
ansikten för er.

Vänliga veckan
Förra veckan hade vi vänliga veckan och kanske märkte ni också lite av
det. Eleverna gjorde kort, ritade och sydde hjärtan, skrev vänliga
hälsningar, hade ”hemlig kompis”, gjorde vänskapslekar med mera.
Några klasser bakade och bjöd på muffins med fina och uppskattande
hälsningar. Vänlighet och omtanke smittar så vi kände att det blev en
fin vecka!

Stängningsdag
Den 15 mars är det stängningsdag när personalen har utbildningsdag.
Det innebär att eleverna har ledigt från skolan och att ordinarie fritids är stängt. Vi kan erbjuda
jourfritids på Marieborgsskolan, om man har behov av det. Alla fritidselever är då på Fregattens
avdelning och det är vikarier som sköter fritidsverksamheten.
Om ni har behov av jourfritids måste ni senast 24 februari anmäla detta till skolledarassistent Kathrin
Artursson. Ni meddelar barnets namn, klass, avdelning, tider och eventuell specialkost.
Ni anmäler behovsplats via mail: kathrin.artursson@vastervik.se eller via telefon: 0490-25 44 27.

Corona
Just nu har vi ett lugnt läge på skolan. Jag har inga rapporterade fall på skolan. eleverna i åk 6 har
senaste veckan även haft språkvalsundervisning och hemkunskapsundervisning på vår skola, då Ellen
Keyskolan tillfälligt har haft stängt.
Det förekommer att elever måste vara hemma i familjekarantän, men det har inte inneburit risk för
smitta på skolan. Vi fortsätter att hålla i: tvätta händerna, stanna hemma om man är sjuk, håll
avstånd. Inför sportlovet är det extra viktigt att man tänker på att inte utsätta sig för nya situationer
där man riskerar smittspridning. Vi hjälps alla åt för att göra det så corona-säkert det går!

Sportlovet
Under veckan 8 är det sportlov och eleverna är lediga från skolan. Fritids och klubben är öppet och
har planerat en trevlig vecka för eleverna. Läs gärna mer om aktiviteterna på TYRA-appen.
Det är viktigt att ni meddelar till fritids om ni har några ändringar gällande schema eller om ert barn
har ledigt eller är hemma av andra skäl. Eftersom många aktiviteter är inplanerade behöver alla
komma de tider man angett, annars hindrar det planering och genomförande.

TORA-dagen
Den 5 mars har TORA namnsdag och vi brukar fira vårt TORA-arbete lite extra den här dagen. Så
fredagen efter sportlovet kommer ni att se fina banderoller hänga från fasade och påminna om
vilken dag det är. Vi gör många olika aktiviteter som tränar oss på TORA = trygghet, omtanke, respekt
och ansvar. Grattis till oss alla!

Önskar er allt gott och ett härligt
sportlov!
Ann-Catrine Leicht, rektor

