Malmö stad

Klagshamns rektorsområde
Klagshamnsskolan och Strandskolan
VECKOBLAD v. 24 – 2017
Till elever

VECKOBLAD v. 33 – 2017
Till elever
Veckans ordspråk: En bra idé kan stoppas tillfälligt, men liksom vattnet hittar den
ändå nya vägar. Birger Emanuelsson
Hej och hjärtligt välkomna tillbaka!
Sommar är en tid för avkoppling och rekreation. Jag hoppas ni alla haft det riktigt skönt i
sommar.
Vi hälsar er alla hjärtligt välkomna tillbaka till skolan.
”På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola
och förskola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständig tänkande ska genomsyra
verksamheten. Vi förutsätter öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever,
personal och föräldrar”.
Vi ses i korridroerna
Pär
Rektor på Klagshamns skolområde
Allmän information
1. Uppropsdagen den måndagen 16 augusti
Upprop kl. 9.00
Skoldagen slutar enligt schema
F-klass går 9-11, därefter fritids
År 1 åker direkt till Broskolan med bussar från Klagshamnsskolan.

Strandskolan

Upprop kl. 9.00
Ingång portal för år2, därefter kallar rektor in respektive årskurs.
Skoldagen slutar enligt schema
Grillning till lunch för elever och personal på gården

veckobrev v.33 2017
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2. Cykeltävling,

Gå och cykla till skolan 2017
Gör som ett tiotal skolor i Malmö förra året:
Anmäl ert deltagande i den tolfte upplagan av utmaningen Gå & Cykla till skolan. Under
två valfria veckor i september-oktober samlar deltagande skolor så många respoäng som
möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.
Syftet med utmaningen är att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö
samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer.
Gå & Cykla till skolan arrangeras av Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om
barn och trafik. Aktiviteten engagerar årligen ca 50 000 elever och pedagoger i år F-6.
Totalt delas det ut priser för mer än 50 000 kronor. Vinnande skola får 15 000 kr.
Malmö stad sponsrar med lokala priser.
Läs mer och anmäl er här: http://www.trafikkalendern.se/gaochcykla/

Mvh
Linda Dalundh
Gatukontoret Malmö stad
205 80 Malmö
tel: 040-34 13 85 0709 - 34 13 85
e-post: linda.dalundh@malmo.se
www.malmo.se/trafiksakraskolan
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3. Föräldramöten,
INBJUDAN TILL FÖRÄLDRAMÖTE I KLAGSHAMNS REKTORSOMRÅDE
LÄSÅRET 2017/18

Föräldramöten under hösten,
•
•
•
•

Måndag 21 augusti år 1 18.00 Broskolan
Måndagen 21 augusti år 4-6 19.00 Strandskolan
Måndag 28 augusti år 2-3 18.30 Strandskolan
Måndag 4 september år 7-9 18.30 Strandskolan

Årskurs 2-9 börjar med en gemensam information i matsalen för att
sedan samlas för föräldramöte i respektive klassrum.

”På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola.
Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständigt och kreativt tänkande ska genomsyra
verksamheten. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever,
personal och föräldrar.”

Hjärtligt välkomna!
Personalen på Klagshamns rektorsområde
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Busslista 2017/2018
Måndag
Från Strandskolan
8,10 - Pilsbäcksskolan
8,15 – Pileby/Gessievägen

13,10
14,20
15,10

Tisdag
7,40 - Pilbäcksskolan
7,50 – Pileby/Gessievägen
8,50 - Pilbäcksskolan

13,40
14,45
15,35

Onsdag
7.40 - Pilbäcksskolan
7,50 – Pileby/Gessievägen

13,20
14,30

Torsdag
7.40 - Pilbäcksskolan
7,50 – Pileby/Gessievägen

13,40
14,45
15,40

Fredag
7,40 - Pilbäcksskolan
7,50 – Pileby/Gessievägen
9,20 - Pilbäcksskolan
20170814

13,10
14,10

