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Skolbladet
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola

Välkomna till…

Hej alla ”Ballingslövare”

… årets första Skolblad, som nu (på
försök?) trycks i färg. Skicka gärna in era
bidrag, tyckanden och tänkanden till
kommande nummer: stort som smått,
viktigt eller roligt, vuxet eller barnsligt.
/Helena

Vintern lyser fortfarande med sin frånvaro
och visst tycker nog de flesta att lite fin vit
snö skulle lysa upp i det nordiska
vintermörkret.

Konserten på Jakobskolan!
Alla i klass F-3 var på Musikskolans
konserten på Jakobskolan. De hade
instrument med sig t ex trumpet, tvärflöjt
och cello. De spelade the Ark, Fågel
dansen och Caramia. Det var skoj!! När de
spelade så sjöng vi och klappade till
musiken. När de sjöng och spelade the
Ark så dansade alla. De var jätteduktiga på
att spela instrument.
/ Filippa och Emma!!!!
Föräldrar …
… till elever i åk 5-6 kommer att bjudas in
till en diskussionskväll kring droger,
alkohol och föräldraskap ti 18 mars
kl.18.00-19.30 i Hästveda skolas aula.
Vid frågor kontaktas fältgruppen
0451-26 88 60 e-post:
Faltgruppenhassleholm@hotmail.com
/Göran

Dagarna och veckorna rullar ju på ändå
och vi närmar oss sportlovet som
traditionellt inleds med sportlovsdiscot på
fredagskvällen, vi hoppas givetvis på en
trevlig kväll med många barn och en hel
del föräldrar som hjälper till och håller lite
koll och vi efterlyser lite fler pappor
denna gången. Efteråt hoppas vi att många
stannar en kort stund och hjälper till att
städa upp.
Ekonomin i föreningen är väldigt god
mycket tack vare er alla som bidragit med
köp av varor och lotter vid julbasaren och
alla ni som så flitigt köpte lotter på vår
julfest, jag vill också här rikta ett tack till
alla de föräldrar som hjälpte till med allt
vid de båda arrangemangen. Vill ni veta
mer om ekonomin så finns det i vårt
senaste mötesprotokoll.
Bron över Lilla Å fick nytt räcke för ett tag
sedan när man förstärkte och reparerade
bron, tyvärr missade man att det finns en

hel del gångtrafik med små barn från
skolan och dagis, därför satte man upp ett
räcke enligt de normer som gäller för
biltrafik, detta uppmärksammades av
Henrik Eneroth som tog upp det på ett
möte, jag tog därför kontakt med vägverket
och de har lovat sätta upp ytterliggare
skydd så att små barn inte så lätt kan trilla
ner mellan räcket och vägen, detta kommer
att ske någon gång i mars.
Detta är precis vad ni kan använda
föräldraföreningen till, tag upp ett problem
eller en önskan så tar vi kontakt med
berörd part och ser till att er röst blir hörd.
Göran har skickat ut en planeringskalender
för våren och det enda som blir lite fel i år
är att fisketävlingen som alltid är på Kristi
himmelsfärds dag blir väldigt tidigt i år
redan 1 Maj och frågan till er alla är
givetvis om fisken nappar då eller skall vi
välja en annan dag längre fram, åsikter
önskas i frågan.

Kavat, Pippi Långstrump och Lotta på
Bråkmakargatan.

3-4:an visade hur en alternativ jul skulle
kunna te sig med pjäsen: ”Jultomten blir
modern” och 5-6:ans luciatåg var som
vanligt stämningsfullt och välregisserat.
Traditionsenligt dansades det kring granen
och tomten kom med gottapåsar till alla
barn.
/Helena

Det som kommer att ske tidigare är
uppsättningen av hinderbanan vilket vi vill
göra så fort vädret tillåter så att alla barn
hinner använda den, förhoppningsvis
helgen efter Påsk 29-30 mars, det är en hel
del jobb så det kommer att behövas många
föräldrar till detta.
Hoppas på lite fint vinterväder under
sportlovet, glöm nu inte alla lekar ni kan
göra ute, släpp loss fantasin och packa
undan data och tv-spel ut och njut av vår
friska luft i stället. Sköt om er och glöm
inte ge varandra lite beröm i vardagen, alla
behöver lite uppmuntran och jag lovar alla
gör något bra varje dag.
/Anders

Julfesten …
... på Solbacken dagen före
skolavalutningen förra terminen var som
vanligt en trevlig tillställning och barnen
var mycket duktiga när de visade upp sina
julspel och sitt luciatåg. F-2 visade glimtar
ur Astrid Lindgrens julberättelser: Kajsa

Lucia med tärnor och stjärngossar
…spred ljus och värme hos personalen på
Ballingslöv AB.Som brukligt besökte även
i år 5-6:an Ballingslöv AB i arla

morgonstund och gick lucia, man sjöng
väldigt fint och Amanda och Kenny
spelade ljuva toner på sina instrument.

Hundcenter, Ballingslövs Buss, Stoby,
Ballingslövs BK.
Ett särskilt tack till Alvas pappa Per som
ställde upp och hade en mysig brasa till oss
på julbasaren, och till familjen Lindström
för all hjälp.
/ Jenny

Info från Skolan

Detta är ett väldigt uppskattat inslag i
vintermörkret bland personalen, vilket
också visade sig på uppslutningen med
mer än 300 personer som kom för att
lyssna och låta sig väl smaka av lussebulle
och morgonkaffe.
Några kommentarer från åskådarna löd
”Duktiga, verkade lugna och säkra - inte
nervösa, roligt med instrumentalister i
programmet” är lite
av det jag hört. Så
mycket beröm till er
elever i 5-6 och även
tack till Annika för
väl genomfört
arrangemang.
Hoppas vi får se er
här igen nästa år.
/Anders

Vårterminens arbete är igång för fullt och
vi förbereder oss för de nationella proven i
åk 5. Nästa år kommer även åk 3 att få
nationella prov. Redan nu får åk 3 prov
liknande de som skall komma, men i
kommunens regi.
Resan till Kulturen vi brukar göra i början
av mars för klass 5-6 och Malmö museum
för klass 3-4, skjuts till hösten, eventuellt
med andra mål. Kamratstödjarna håller
som bäst på med förberedelser inför
kompisdagen på alla hjärtans dag.
Under senaste föräldraföreningsmötet
diskuterades åter hur vi gör med
elevmobiler som används på ett störande
sätt i skolan. Lärarna fick i uppdrag att
formulera regler som kommer att
diskuteras vid nästa möte.
Målen för vårens skolresor är bestämda.
F-2 besöker Äventyrslandet i Halmstad,
medan åk 3-6 åker till Göteborg och
besöker Universeum och Liseberg.
/Göran

Sponsorer till julfest och julbasar
Använd reflex
Föräldraföreningens julbasar och julfest
sponsrades av följande företag, till vilka vi
vill framföra vårt TACK!:
Ballingslöv. Ahlssell, LMT elteknik,
Stjärnelds hovslageri och brodyr,
Ballingslövs byalag, B&G Bygg AB, Maxi
storimarknad, Skydda, Brogårdsbutiken,
Ivars elektriska, Balllingslövs Sågverk,
PML, Thomas Josefsson, Bröderna Lantz,
SIC – Säljarna i Christianstad, Ballingslövs
Handelsträdgård, Shellbygårdens

Reflex är ett enkelt och billigt sätt att synas
i mörkret, att minska risken för att råka ut
för en olycka är att använda reflexer.
Reflexer är bra på mörka landsvägar men
även i tätbebyggda områden är det viktigt
att du syns. Gatubelysning är ingen garanti
för att du syns! De flesta olyckor med
gående sker i tättbebyggda områden med
gatubelysning.
Syns du, finns du!

Bär du reflex kan en bilist med halvljuset
på, se dig på ungefär 150 meters avstånd.
Utan reflexer syns du på 20-30 meter
avstånd. Du syns ännu sämre vid dimma,
regn eller snö. På vintern och vid vått
väglag är även bilens bromssträcka ofta
2-4 gånger längre.
Lågt och i rörelse
Reflexerna syns bäst om de är i rörelse.
Placera därför reflexer långt ner på benet
eller på armen.
Färska reflexer syns bäst
Reflexer är färskvaror. Efter några år kan
de vara slitna och inte så effektiva. En
reflex håller i ungefär tre år. Sitter
reflexen fastsydd på kläder, försämras
reflexförmågan ännu snabbare om de
utsätts för tvätt och annat slitage. Byt
därför reflexen regelbundet. Reflexer finns
att köpa på apoteket, du kan också fråga
ditt försäkringsbolag, de kan dela ut reflex
till sina kunder. Det vara bra att ha en
reflexväst i bilen om den skulle stanna på
en mörk väg.

Planeringskalender
12/2 Besök Tekniska skolan åk 5-6
14/2 Kompisdagen F-6
15/2 Sportlovsdisco F-6
18-22/2 Sportlov
20/3 Påsktemadag
25-28/3 Påsklov
28-30/4 Påsklov
28-30/4 studiedagar
1/5 LOV Fisketävling
2/5 LOV
5/5 Prao 5-6
10/5 Vårstädning Sjömellet
28/5 Skolresa 3-6
29/5 Skolresa F-2
3/6 Idrottsdag 3-6
6/6 LOV
11/6 Avslutning

Klassföräldrar läsåret 2007/08
Klass F: Henrik Eneroth
Klass 1: Mona Olofsson
Klass 2: Erik Himmer
Klass 3: Glenn Lindqvist
Klass 4: Sara Nordh
Klass 5: Ulrika Moberg
Klass 6: Per Nordh

411 44
313 66
365 69
312 29
311 44
315 29
311 44
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Nästa nummers kommer i mars. Tips, idéer
och alla bidrag är välkomna. Hör av dig till
Helena Götesdotter på tel. 310 18 eller
mejla: helena.gotesdotter@telia.com

