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Tiden går som bekant fort. Nu nalkas snart ett jullov och en julledighet. Snön kom hastigt
till oss och vinterkänsla infinner sig snabbt.
Vi på Halltorpsskolan vill tacka er alla för denna terminen som snart är slut. Här kommer
lite information om vad som har hänt och händer framöver.

Årskurs 6 börjar att göra sina nationella prov i svenska,engelska och matematik i vecka 47.
Den 23 november deltar år 6 i Barnkonventionen på Kifab:s Arena. Alla elever i årskurs 6
från Kalmar kommun är inbjudna till olika aktiviteter och föreläsningar i KIFAB:s Arena.
Det är Kalmar FF med “Hjärtat”som ordnar med hela engagemanget.

Förskoleklassen kör intensivträning i simhallen i Kalmar under veckorna 46 och 47.

Under vecka 46 hade hela skolan “läsvecka”. Klasserna var indelade i olika grupper med
elever från förskoleklassen upp till år 6. De äldre barnen läste böcker från olika bokkassar
för de yngre barnen. Vi vill och hoppas att lusten att läsa eller lyssna på böcker ska bli
större.

Under vecka 46 var det barnpanel på Halltorpsskolan. Några av Södermöres politiker
besökte årskurs 4 och årskurs 5. Årskurs 6 träffade några politiker på fredagen i
kommunhuset i Ljungbyholm. Eleverna fick ställa olika frågor till politikerna.

Fritidshemmet hittar på flera nya roliga och olika aktiviteter både utomhus och inomhus.

Skolinspektionen kommer och besöker och intervjuar några elever och lärare den 29
november. (Se tidigare information på Unikum)

Skolans elever i årskurs 5 och 6  lussar den 13 december för övriga elever och Flythska
förskolan. Vårdnadshavare till elever i årskurs 5 och 6 bjuds in till Luciatåget kl. 14.00.
Skolan bjuder  in vårdnadshavare till pyssel den 20 december.(Se tidigare information som
skickats ut på Unikum).

Höstterminen slutar den 22 december. Alla elever slutar 13.40 och bussen går hem
kl.13.50.

Vårterminen börjar för eleverna tisdagen den 10 januari kl. 8.15.
(det är studiedag den 9 januari).

Skolledning och personal på Halltorpsskolan önskar er alla en fin ledighet.
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