Månadsbrev februari

Kövra den 8 februari 2021

Hej!

Den fantastiskt vackra vintern fortsätter! Det är så sagolikt att gå ut i allt det vita och det känns som att vi
fick det här fina för att bättre härda ut med den situation vi har i världen just nu. Pandemin håller sitt
grepp om oss så vi är så noga vi kan med de restriktioner vi har att förhålla oss till. Familjen i skolan som
drabbades av covid-19 har återgått till arbete och skola.
Barnen har roligt ute i snöhögarna och det grävs så det ser ut som en mogen ost som ligger där när man
kommer in på skolgården! Det åks skidor och skridskor för fullt! Den här veckan har vi skridskovecka på
skolan och åker alltså extra mycket skridskor. Om tre veckor har vi skidvecka!
Vi har försökt två gånger nu att få komma upp en förmiddag till Persåsbacken. Tyvärr har kylan sagt stopp
båda gångerna så nu provar vi igen om några veckor.
Äntligen har vi fått komma tillbaka till lokalerna i Myrviken! 1-6 har sin idrott/bad på måndagar, 5-6 har
därefter hemkunskap. På tisdagar åker 3-6 till Myrviken för att ha slöjd i slöjdsalarna. Nu gäller det alltså
att se till att busskorten är med igen, på måndagar och tisdagar, då barnen åker med linjetrafiken!
I de teoretiska ämnena fortsätter vi jobba på framåt. Åk 6 gör nu ersättningsprov istället för de nationella
prov de egentligen skulle ha haft i svenska, engelska och matte. Åk 3 ska genomföra de ordinarie nationella
proven under våren.
Det blir ljusare ute, snön gnistrar och ibland vill vi bara göra en brasa och grilla korv på eftermiddagen.
Men, vi har just upptäckt att vi nästan inte har någon ved kvar! Därför undrar vi, om det finns hemma hos
någon av er, ett dignande vedförråd, som ni vill dela med er en bit av? I så fall, maila eller sms:a oss!
Tills vi hörs igen, ta hand om varandra!
Med vänlig hälsning
Personalen via rektor Monica Lekedal

