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Til foreldre og foresatte

Nå er det snart høstferie og vi går inn i ei mørkere tid. ( husk reflex!!)
Høsten så langt har vært fin og vi føler at vi er i «flytsona».
Foreldremøtet hadde godt oppmøte og vi er takknemlig for at vi har interesserte og
engasjerte foreldre med oss.
Fra foreldremøte vil jeg gjenta viktigheten av å fylle ut våre elektroniske skjema. Dette finner
du her: https://kommune247.no/0814/bruker?retur=%2f0814%2f701529&shortname=701529&securitylevel=3
Rådsorganene er konstituert og er fine talerør inn og ut fra skolen:
Leder for FAU ble Annette Kåsene
Leder for SU ble gjenvalgt Liv Norheim
Leder for elevrådet er Alexander Hofsten Berge..
Nasjonale prøver er godt i gang. Det blir spennende å se resultatene.
1.og 2. klasse er i gang med iPad. Det brukes en del tid på rutiner rundt bruken av disse, slik
at de kan brukes på best mulig måte. 1.klasse var først ut og er allerede i gang med å skrive
tekster. Nå er vi i gang!
Våre syriske barn melder om at de blir invitert i bursdager og at de blir godt mottatt på Herre.
De forstår også at det kan være et problem med maten og har bedt meg si fra at de spiser alt
unntatt svinekjøtt. Kylling er godt, fisk også, eller vegetar.
Herre skole støtter aksjonen mot nedleggelse av Kongens Dam. Vi aksjonerte med å gå opp
til Hellestveitvannet og Raymond Albrigtsen holdt appell. Kjell Woije var med og berettet om
historien bak opprettelsen av Kongens Dam. For oss er Hellestveitvannet viktig i

undervisningen og som en arena for naturopplevelser av
alle slag. God omtale fikk vi også i PD og TA.
Høstens gladmelding kom fra Badeparken. Alle elever i
Bamble som går i 3.klasse får gratis inngang i badeparken
så lenge de er i 3. klasse. Vanntilvenning er viktig, og ikke
minst moro. Så hvis du ikke har anledning å ta med ditt
barn, kan dere organisere dere i klassen slik at dere kan
være med andre. Foreldre må altså være med, men kan
ha med flere barn.
SFO har ei stor gruppe i år. De har brukt mye tid på
høsting og høstlige aktiviteter. Mange fine bilder er lagt ut
på siden vår på face-book. Monica legger ut menyer for
uka som er i god Liv og Røre-ånd på hjemmesiden.
Kantina er også i gang med 2 gratis måltid til
ungdomstrinnet. Vår
kjære Toril lager de
lekreste retter og
elevene er storfornøyd.
Disse menyene ligger
også på den kommunale
hjemmesiden og er ett av tiltakene i satsingen Liv og Røre.
Aktivitetslederne er nykurset og klar for igangsetting av
aktiviteter.
Så ønsker jeg alle en fin høstferie og så er vi klar til ny
innsats 15. oktober.
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