Marieborgsbladet 21: 5
Vi närmar oss slutet av vårterminen och som vanligt känns det som om tiden rusar
alldeles för fort fram! Vi har haft en innehållsrik termin även om vi har fått tänka om i vissa lägen
utifrån den situation som varit i samband med pandemin. Vi har inte haft gemensamma aktiviteter
på skolan som vi brukar och övergångar med inskolning mellan verksamheter och årskurser har fått
ske på annat sätt än vi brukar göra. Det verkar ändå ha fungerat bra och vi gläds åt att få planera för
en återgång till mer vanliga rutiner inför hösten.

Från Världsbokdagen
Genom den lokala bokhandeln fick alla skolor i Västerviks kommun möjlighet att delta i en tävling i
samband med Världsbokdagen för att vinna boklådor. Eleverna på Marieborgsskolan gjorde bra ifrån
sig och lyckades vinna fyra lådor! Bra jobbat!

Kamratstödjarna
Elever i årskurs 6 har under läsåret haft ett frivilligt uppdrag att ingå i arbetet som kamratstödjare. Vi
vill tacka dem för deras insats under rasterna där de har hjälpt till för att skapa en god och trygg
stämning på skolan. Som ett tack och som avslutning för uppdraget så bjuds eleverna på en utflykt till
Lysingsbadet måndagen den 7 juni.

Fotboll för åk 6
Varje år brukar eleverna i årskurs 6 spela fotbollsmatch mot eleverna i årskurs 6 på Brevikskolan. Det
är en tradition som hållit i sig under många år och även i år kommer vi att kunna genomföra
matchen. Eleverna kommer att spela fotbollsmatchen på onsdagen den 9 juni på Örbäckens
fotbollsplan.

Brännboll
En annan tradition vi har på Marieborgsskolan är vår brännbollsmatch, där eleverna i årskurs 6
utmanar personalen i en brännbollsmatch torsdagen innan skolavslutningen. Med stort engagemang
och kämparanda går vi alla in i matchen för att vinna! Övriga elever får chansen att titta på och heja
på sitt favoritlag.

Sista skoldagen
Fredagen den 11 juni avslutar vi vårterminen på skolan. Även i år har vi fått tänka om gällande
skolavslutningen och kommer inte att bjuda in er föräldrar till att närvara. Samma beslut gäller för
kommunens alla grundskolor, så inga föräldrar bjuds in i det här året på grund av pandemin.

På Marieborgsskolan kommer vi däremot att erbjuda er att se avslutningen via filmad länk, som vi
mailar hem till er.
Eleverna startar vanlig tid på fredagen. Vi avslutar dagen kl.12.00 och alla elever äter lunch. Meddela
till ert barns lärare om det finns avvikande tider, annars räknar vi med att alla elever är kvar till kl.12.

Fritids i sommar
Vi har meddelat tidigare om att ni som har behov av fritids i sommar behöver lägga in era tider i
TYRA-appen. Det kan vara så att man inte har fått schema från sitt jobb för sommaren, men ändå vet
att man ska jobba, och då har vi bett er skriva in en tid, förslagsvis 8-16, så att vi vet att ert barn
behöver fritids. För de dagar ert barn är ledigt och ni har semester skriver ni förstås in ledigt (L). Vi
har nu låst tiderna i TYRA och för de dagar ingen tid finns inskriven, räknar vi med att ert barn är
ledigt. Vill ni ändra tiderna så skickar ni meddelande via TYRA-appen till fritidspersonalen eller mailar
det till rektor.
Under delar av sommaren kommer vi att jobba tillsammans mellan avdelningarna, och barnen
kommer att träffa både ordinarie personal och vikarier. Våra vikarier är välkända i vår organisation
och barnen har oftast träffat dem tidigare under terminen.
Under v 28, 29, 30 och 31 är alla avdelningarna tillsamman på Fregatten-våningen. Då är ingen
verksamhet i klubbens lokaler.

Klubben
Elever som går på Klubben i årskurs 6 avslutas i samband med att terminen slutar. Om ni har behov
för ert barn under sommaren behöver ni meddela detta till fritidspersonalen eller till
rektorsexpeditionen.
Elever som går i årskurs 2 och börjar årskurs 3 till hösten kommer att börja på Klubben efter
sommaren. Från och med v 32 kommer de att vara på Klubben på eftermiddagarna. Frukostomsorg
fungerar som tidigare.
Elever som börjar årskurs 4 har inte längre frukostomsorg. Har man behov av morgonomsorg och
frukost måste man meddela detta till rektor eller skolledarassistent. Då kan man få möjlighet att
fortsätta ha morgonomsorg och betalar då fortsatt vanlig fritidsomsorgstaxa.

Blivande förskoleklasselever
De barn som har gått i förskola och ska börja i förskoleklass kommer att flyttas över till fritids under
vecka 32. Har man alltså behov av omsorg för sitt barn under sommaren, kommer barnet att från
vecka 32 börja på fritids. Prata gärna med förskoleklasspersonalen eller kontakta vår
skolledarassistent om ni undrar något eller behöver meddela tider.

Läsårstider nästa läsår
Läsåret 21/22
Hösttermin: 23 augusti till 22 december 2021
Lovdagar:
Höstlov v 44 (1-5 november)
Studiedagar/stängningsdagar:
20 september och 24 november

Vårtermin: 11 januari till 17 juni 2022
Lovdagar:
Sportlov v 8 (21-25 februari)
Påsklov v 16 (19 april -22 april)
Kristi Himmelsfärdsdagen den 26 maj och klämdagen de 27 maj
Nationaldagen den 6 juni
Studiedagar/stängningsdagar*
11 januari, 18 mars* och 25 maj*

Första skoldagen höstterminen 2021
Första skoldagen efter sommarlovet är måndagen den 23 augusti. Eleverna börjar i sina klassrum.
Förskoleklass och lågstadiet börjar kl.8.20 och avslutar dagen 13.30
Mellanstadiet börjar 8.10 och avslutar dagen 13.30

Varmt välkomna tillbaka!

Sommarlov
Nu stundar sommarlovet, och det är tid för rekreation och vila. Jag vill gärna uppmuntra er att ta tid
tillsammans och gärna läsa en stund då och då. Vi vet att det har stor betydelse med läsning, både att
läsa själv, lyssna på böcker och att läsa tillsammans med någon som läser högt.
Jag vill också passa på att tacka er alla för läsåret som gått. Det har varit ett annorlunda år, då vi har
fått ställa om och tänka nytt, men det har också lärt oss att ta tillvara på möjligheterna och vara extra
rädda om varandra.
Stort tack till alla fina elever som varje dag ägnar sig åt att lära mer, till alla er föräldrar som skickar
era barn med stort förtroende till oss och samverkar med oss i skolan och förstås tack till alla goda
medarbetare som har kämpat under året för att alla elever ska få möjlighet att utvecklas och lära. Jag
vill önska er alla ett bra sommarlov och hoppas att ni får njuta av många fina dagar!
Ett extra lycka till vill jag skicka till de elever som ska vidare till andra skolor, det gäller förstås alla
elever i årskurs 6 men också några andra elever som flyttar vidare. Lycka till!

Tag väl hand om varandra!
Ann-Catrine Leicht
Rektor

