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Skolbladet
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola

Välkomna…
... till terminens sista
Skolblad. Skolavslutningen den 10
juni börjar traditionsenligt i
gymnastiksalen med uppvisning av
eleverna. Efter programmet bjuder
Föräldraföreningen barn och
föräldrar på fika (20 kr/vuxen).
Därefter är det avslutning i Stoby
kyrka. Sedan börjar
SOMMARLOVET!

Fadderbarn
5:orna har nu fått sina fadder barn
till nästa år. Och den 19 maj så
träffade 5:orna sina blivande
fadderbarn och 6:orna sina
fadderbarn.
Först så samlades vi inne på Lövet
och vi tränade namn, sen så blev vi
indelade i olika grupper och vi gick
en tipsprommenad på skolgården.
När man hade gått klart fick man gå
och leka.
När Annika och Solveig hade rättat
klart så fick vi reda på resultatet.

Alla hade alla rätt!! Så alla vann ett
varsitt suddigum.
/Adam Hansson

Fisketävlingen
Den 21/5 var det fisketävling. Fast vi
var så få så vi fick fiska var vi ville.
Den som kom etta fick 2 fiskar. Den
som kom tvåa fick 1 fisk. Den som
kom etta var Ester Himmer. Den
som kom tvåa var Oscar Johannsson.
Vi fiskade i en och en halv timme.
Sen fick alla var sitt pris som
tröstpris.
/Anna-Greta Himmer

Bokbussen kommer 8/6
Skolavslutning 10/6

STORT TACK
Till alla som kom och hjälpte till att
städa vid Sjömellet lördagen 9/5.
Pengarna (11 000 kronor) som vi får
från kommunen för att hålla vår
badplats i trevligt skick kommer
skolans barn till godo. Under
sommaren hjälps vi åt att städa enligt
bifogat städschema.
Protokoll Föräldraföreningens möte
090415
§1 Anders öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.
§2 Sportlovsdiscot blev lyckat, många barn
kom, nästan alla på skolan.
§3 Skola slutningen: Klassföräldrar
ansvarar för att tårtorna blir gjorda.
§4 Skolavslutning blir onsdagen 10juni.
Barnen börjar igen 18 augusti.
§5 Föräldraföreningen betalar
Karlshamnsresan till Kreativum.
§6 Majblommorna har dåligt intresse i år,
viket är mycket synd. Majblommepengarna
går tillbaka till barn.
§7 Nästa möte 9 september.
23 september blir det årsmöte.
Vid protokollet
Helen Niklasson

Klassföräldrar läsåret 2008/09
f-klassen: Stefan Nilsson
311 70
åk 1 Pernilla Persson
0708-294733
åk 2 Mona Olofsson
313 66
åk 3 Jonas Zetterman
183 88
åk 4 Helen Lundh
360 12
åk 5 Tina Bengtsson
310 89
åk 6 Ann-Marie Hansson
312 33
Föräldraföreningens styrelse 2008/09
Ordf
Anders Persson
V ordf
Stefan Nilsson
Kassör
Johannes Fribryter
Sekr
Helen Niklasson
Ledamöter

Henrik Eneroth
Tina Bengtsson
Magnus Lindström

Suppl

Helen Lindqvist
Kristin Persson

Nästa nummers kommer i september. Tips,
idéer och alla bidrag är välkomna. Hör av
dig till Helena Götesdotter på tel. 310 18
eller mejla: helena.gotesdotter@telia.com

5-6:ans klassresa
Vi åkte bil till Broby och det var snälla föräldrar som ställde upp. När vi kom fram
till dressinerna sprang vi (barnen) till dressinerna. Det var en guide som berättade om
hur man gjorde med dressinerna. Det var ganska trögt i början, men det gick lättare i
nerförsbackarna. Clara och Emma, Daniel och Anders ramlade av spåret. Vi cyklade
ca 6 km.
När vi var framme i Glimminge gick vi till cyklarna. Det var några cyklar som var för
små (nästan alla) men det gick bra ändå. Vi cyklade ca 3½ km till Östanå. När vi kom
fram med cyklarna fick vi STORA bullar och saft. Sedan var det några som doppade
sig i den iskalla ån, det var Max, Adam, Sebastian och Kenny.
Sen var det dags att paddla i Helge å. Det gick suveränt för några men för andra gick
det tvärtom. När vi kom tillbaka så gick det inte bra för Amanda och Tess. De skulle
precis komma i land när Kenny, Sebastian och Daniel krockade med dem,. De
ramlade i ån och blev jätteblöta. Som tur var så hade de extra kläder, men olyckligtvis
hade det läckt in i Amandas väska så hennes extra kläder var också lite blöta.
Sen cyklade vi tillbaka till Glimminge. Där var det massor med mat som vi hade
beställt. När alla hade ätit klart spelade nästan alla kubb, tjejerna mot killarna. Efter
det gick vi tillbaka till dressinerna och cyklade tillbaka till Broby. När vi kom tillbaks
fick vi åka med föräldrarna tillbaks till skolan. Där hämtade alla barnens föräldrar
upp dem och åkte hem.
/Clara och Tess

Städschema Sjömellet -09
v.24

Hampus Ekman

Daniel Lindström

v.25

Josefin Lindqvist

Mika Eriksson

v.26

Klara Eneroth

Cornelis Olsson

v.27

Emil Niklasson

Adam Hansson

v.28

Elin Petersson

Oscar Johansson

v.29

My Boistrup

Ester Olofsson

v.30

Viktor Moberg

Nicole Haglund

v.31

Sebastian Oskarsson

Cornelia Zetterman

v.32

Ester Himmer

Elin Nilsson

v.33

Frida Nilsson

Jalmar Littke

v.34

Rebecca Nedhagen

Filippa Fransson

v.35

Linnea Gustavsson

Christoffer Persson

v.36

Saga Fribyter

Sebastian Nordh

v.37

Tess Edvardsen

Amina Nyberg

v.38

Albin Olsson

Herman Fribyter

v.39

Jill Boistrup

Alexandra Moberg

Vi ansvarar för städningen av Sjömellet under sommaren som en del av avtalet med
Hässleholms kommun. För detta får Föräldraföreningen 11.000 kr som kommer att
förgylla våra barns skolår 09/10.
Nummer om det strular med soptömningen:
Renhållarna tel. 268273
Städvecka:
Se till att stranden och dess omgivning är städad. Kolla så att sophämtningen
fungerar och att toaletterna ser ok ut.

Om ni inte kan er tilldelade vecka ansvarar ni själva för veckobyte.
Med vänlig hälsning
Ballingslövs Föräldraförening

