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Påsken närmar sig med stormsteg och vi känner av att våren tagit kliv framåt!
Under veckan som gått har eleverna påskpysslat tillsammans, både faddervis i klasserna och på
fritids. Dymmelonsdagen serveras påsklunch! Stort tack till köket och dess personal som ordnar
detta!

För freden
Eleverna på skolan har engagerat sig mycket i det som händer i världen. De har haft många tankar
om det pågående kriget i Ukraina och har samtalat med sina lärare om vad man kan göra.
Tillsammans med sin lärare i textilslöjd, Lina Lunnergård, så har några av eleverna jobbat med att
göra en fredsflagga som vi nu kommer att hissa på skolgården. Detta ska bli en påminnelse för oss
och alla andra att verka för fred i världen. Vi hissar flaggan gemensamt på skolgården på
skärtorsdagens förmiddag.

Nya elever
Skolan kommer att få nya elever från Ukraina. Eleverna kan förstås ingen svenska ännu, men det
finns bra hjälp för att kunna kommunicera och lära. Vi vet att det är bra att få finnas i ett
sammanhang tillsammans med andra barn och att få möjligheten att leka och lära. I nuläget vet vi att
det kommer två elever till åk 2 och tre elever till åk 4. Vi hälsar dem välkomna till oss och hoppas de
ska trivas!

Ny i biblioteket
Nu blir det extra fint i biblioteket! Vi har fått förstärkning i biblioteket med Anna Lindberg som jobbar
några timmar varje dag. Hon hjälper vår bibliotekarie, Anna Carlsson, som är hos oss varje tisdag. Vi
är glada för att få förstärkning! Välkommen Anna!

Sommarfritids
Det är nu dags att lägga in era scheman för sommarens fritids på TYRA. Vi behöver kunna planera för
vår personals semestrar och boka in vikarier, göra beställningar och samordna. Vi behöver veta era
barns scheman senast fredagen den 29 april.
Om ni har semester eller ert barn är ledigt – skriv L. Om ni är osäkra på exakta tider, men vet att ni
ska jobba – skriv in en tid (som vi kan hjälpa er att ändra om ni skickar meddelande i TYRA) till
exempel 8.00-16.00. Om ni det inte står någon tid alls eller markering, kommer vi att förutsätta att
ert barn är ledigt.

Under v 28-31 är det sommarverksamhet och fritidshemmen slås samman för gemensam
verksamhet. Just nu är planeringen att eleverna på samtliga skolor på norra stadens område
(Breviksskolan, Marieborgsskolan, Ljungbergaskolan och Skogshagaskolan) erbjuds plats på
Ljungbergaskolan de här veckorna. Jag återkommer med mer information.

Hälsa våren
Fredagen den 29 april, dagen före Valborgsmässoafton, hälsar vi våren välkommen. Det är en
tradition för oss att hälsa våren i samband med Valborg. Eleverna sjunger vårsånger tillsammans och
vi får lyssna till både ramsor och vårdikter i en gemensam samling på skolgården.

Nästa stängningsdag
Nästa stängningsdag är den 25 maj, dagen före Kristi Himmelsfärdshelgen. Eleverna är lediga från
skolan och fritids kan erbjudas som jourfritids. Vi behöver få veta ert omsorgsbehov på fritids senast
tisdagen den 10 maj.
Ni meddelar ert behov av fritids till skolledarassistent Kathrin Artursson, tel 0490-25 44 27 eller via
mail: kathrin.artursson@vastervik.se Ange ert barns namn, klass, avdelning på fritids, tider och
eventuellt behov av specialkost.

Påsklov
Strax stundar påsklovet, med lite extra ledighet. Eleverna är lediga från skolan hela vecka 16, men
fritids är öppet (förutom helgdagarna). Tänk på att meddela eventuella förändringar av schema eller
om ert barn är ledigt eller hemma av annan anledning. Ni meddelar via TYRA-appen, i så god tid som
möjligt – senast dagen innan om det inte gäller sjukdom.

Så vill vi alla önska er en riktigt fin påsk! Ann-Catrine Leicht, rektor

