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Hej alla föräldrar på Lyan!
Varmt välkomna tillbaka till Lyan. Hoppas ni har haft en underbar jul och ett
riktigt härligt nyår!
Nu börjar vår andra och sista termin innan eleverna flyger vidare till årskurs
ett. Vi ska ta vara på den här tiden och göra vårt allra bästa för att ge era barn
möjligheter att utvecklas ytterligare.
Vi vill också passa på att välkomna våra nya elever Ellen och Israel med
familjer till Lyan.

Denna termin kommer schemat se lite annorlunda ut, vi kommer att ha samling
om vanligt i våra färggrupper men vi kommer från och med måndag ha lektioner i
halvklasser. I början kommer halvklasserna vara de ”gamla” gympasalgrupperna
men under terminens gång kommer dessa grupper att förändras då vi vill testa
olika gruppkonstellationer så att vi till slut har underlag för att skapa klass 1C
och 1D framöver. Det vi vill poängtera är att dessa halvklasser som är skapas
under terminens gång inte är de färdiga klasserna utan de kommer ni få veta
mot terminens slut.
Ett schema för hur dagarna ungefär kommer nästa vecka!
Vi kommer att from måndag åka skridskor på måndagar. Varje måndag får ALLA
elever som vill åka skridskor på fritids göra det. Vi kommer att gå från skolan
kl.13.00 och kommer tillbaka ca.15.30. De elever som inte vill åka skridskor
kommer få stanna kvar och ha välja andra fritidsaktiviteter.
Nu när det är terminsstart kan det vara bra att se över så att era barn har
extrakläder på sina hyllor ifall det behövs. Om det är något ni saknar så titta
gärna i våra lådor i hallen samt att vi har hängt upp en del vantar, strumpor osv.
vid elementet.
LEKSAKSFREDAG! Det är många elever som direkt vid skolstarten önskade att
få ta med sig en leksak till skolan, så på fredag (19/1) får eleverna ta med sig EN
leksak till Lyan. Vi önskar att den leksaken som ni väljer att ta med er till skolan
inte är det värdefullaste barnet har, som inte låter eller har batterier.

Stort tack för denna vecka och trevlig helg
önskar alla pedagoger på Lyan!

