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Til foreldre og foresatte   
 
Advent. Ei tid for mange koselige aktiviteter. Det er lys og pynt i vinduene og mange 
forventningsfulle barn og unge. Det er fint å være på Herre.  
 
Vi har hatt siden siste brev «God skolestart» i første klasse. En uke med mange forskjellige 
mennesker som observerer og ordner slik at 1.klasse skal få tilpasninger de trenger. Det har 
vært Halloweenfest på SFO og i noen klasser. Det har vært lesevaker, juleforestillinger og 
fine turer. 
 
I dag hadde vi besøk av Lucia og det er noe vi ser frem til hvert år. Da slukker vi lyset og 
venter på de små. Det gir julestemning det! 
 
I skrivende stund venter vi på juleball med 10.klasse, og det har vært full aktivitet med 
pynting og matlaging på huset. 
 
Dette er også tiden for at vi får resultater fra nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Vi har 
fortsatt gode resultater på elevundersøkelsen og vi har resultater som er greie på nasjonale 
prøver. På skoleporten.no kan dere finne disse og se mer konkret på resultatene. 
 
Vi er kommet godt inn i one-note på mellomtrinn og ungdomstrinn og vi synes det er 
spennende å jobbe med. Det gir mange muligheter for elevene. 
 
I tillegg har vi nå fått 2.klasse på iPad, det har tatt tid, men nå er de i gang. Elevene liker det, 
lærerne liker det, og det er stas å se elevene jobbe med dette verktøyet. 
 
Tidligere har vi hatt julefrokost med saniteten, men i år blir den utsatt til nyåret. Vi gleder oss. 
 
Tirsdag er det julegudstjeneste kl 0900 i kirken, og noen skal ha et annet opplegg på skolen. 
Siste skoledag er 21.desember. Da samles vi i gymsalen sammen med skolekorpset først, 
før elevene går til sine klassen og har avslutning. Elevene går hjem kl. 1150. 
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Kantina stenger nå før jul, og etter jul vil det bli levert lunsj til våre ungdomstrinnselever. Da 
blir det ikke anledning for andre elever å kjøpe lunsj. Det er mulig det tar litt tid før dette blir 
igangsatt, så ta med matpakke inntil vi får beskjed. 
 
Åge Skogen går av med pensjon nå til jul. Vi takker Åge for innsatsen og mange år i 
Bambleskolen. Han fortsetter litt likevel for å hjelpe oss med tysk-undervisningen slik at 
elevene kommer i mål. Det er vi glade for. 
 
Så vil jeg minne på at vi har en del gjenglemte klær her på skolen. Fint om det blir hentet, 
ellers leverer vi det til Secundus eller andre som kan ha nytte av de. 
 
14. januar har vi planleggingsdag i skole og SFO. 
 
Sett av datoen 11.juni for skolens ettermiddag.  
 
Melder også om at store akebrett hjemmefra kan ikke tas inn i skolen, og bringes på ansvar. 
 
Da ønsker jeg alle en riktig god og fredfull jul. Skolen begynner igjen 2. januar 2019. 
 
 

Vennlig hilsen 
 
 
Bente Thomassen 
Rektor 
 
 
 


