
Månadsbrev december 2018          Kövra 181206 

      Hej! 

 

Framme vid sista månadsbrevet för den här terminen! Det har löpt på i rasande fart. Nationella proven 

är nu avklarade och nu är vi i full gång med förberedelser för lucia och jul. 

I tisdags bakades det pepparkaksfigurer med rymdtema. De sattes ihop idag till en hel pepparkasrymd 

som tagit plats i skåpet i hallen. Kom och titta! 

 

På luciadagen är ni som vanligt välkomna att fira lucia med oss på kapellet i Kövra kl 18.30. Luciatåget 

ska också förgylla julbordet på Wikners söndag 16/12 kl 15.45 (samling 15.30). Eleverna får kompledigt 

tisdag 8/1, vi förlänger alltså jullovet med en dag. Den dagen är fritidshemmet öppet för de barn som 

behöver det, kom ihåg att meddela vilka tider som gäller den dagen.  

Erika har ordnat en rolig adventskalender för hela skolan. Varje dag får ett barn i klass 4-6 dra ett paket. 

Det innehåller en lek som alla barn som vill kan leka på förmiddagsrasten. Vissa dagar är det stort 

deltagande, andra lite mindre. Just nu är nog det roligaste att åka madrass i den lilla snö som kommit. Vi 

hoppas på lite ny och mjuk snö också!  

Läsprojektet som pågick v 46 – 48 är nu avslutat. Det är inte helt färdigräknat, men det är MÅNGA kulor. 

Varje kula motsvarar 20 sidor, så det är över 10 000 sidor lästa! Helt fantastiskt! Det innebär belöning så 

småningom. 

På fritids har det from den här veckan införts åtgärder för att få lite lugnare mellis. När det har varit 

lugnt så sätts det upp en smiley på väggen. När det har blivit 10 smileysar blir det belöning även där.  

Jag såg att det redan var tre stycken uppsatta     

Detta händer framöver:  

12/12 Skolsköterskan är här. Hälsosamtal med klass 4 samt övriga saker som har väntat på 

journalsystemet (som nu är på plats). 

13/12  Luciakväll 18.30 

19/12  Julavslutning 



7/1  Studiedag för både förskolans och fritidshemmets personal, fritids är alltså stängt den dagen 

8/1 Kompledigt för lucia, fritids är öppet, meddela tider för dagen 

9/1  är vi redo för ny termin 

v 3-7  Skapande skola med Kulturskolan åk F-2 

 

 

 
               Hälsningar personalen på Kövra Byskola,  
                                                             genom Sonja      


