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Skolbladet
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola

Välkomna till
Skolbladet och höstaktiviteterna som
barnen och skolan har haft,
potatisplockning hos skolans
grannar, Hugo och Berit, skoljogg på
Skåneleden, den traditionsenliga
badresan till Ugglebadet mm. Hela
skolan har också varit och sett
Kulturhusets Pompejiutställning,
vilket var mycket uppskattat. Nu ser
vi fram emot julbasar, julfest och
Luciafirande…..
/Helena

Potatisplockning

Här går jag och plockar potatis på
Hugos och Berits åker. Det var
jättetungt att bära potatisarna till
skolan.
/Klara

Vi hälsade på Hugo och Berit. Vi
plockade potatis och tittade på
maskinen där det rullade potatis.
/Mika

Skoljoggen

Nilsson med hustru. Insamlingen till
barncancerfonden i anslutning till
skoljoggen gav 680 kr.

Ballingslövs skola
har haft sitt årliga höstlovsdisco som
5-6:an arrangerade. Alla barn var
inbjudna och man dansade, lekte, åt
godis och hade jätteroligt.

Protokoll
från styrelsemötet 081106
Vi har gått Skåneleden. När vi hade
gått långt så kom vi till en grill. Det
var så gott med korv!
/Hampus

Närvarande: Anders Persson, Göran
Jönsson, Stefan Nilsson, Åsa
Tedenvall, Helen Lindqvist,
Christine Persson, Lars Erik
Ekström, Johannes Fribyter, Magnus
Lindström, Helen Niklasson
§1 Anders hälsade alla välkomna.
§2 Anders berättade att skolan har
fått reflexvästar från Maxi.
§3 7 december är det julbasar vid f.d
affären i byn klockan 14-16.
Frivilliga får gärna hjälpa till med att
baka eller hjälpa till vid basaren.

Badresan
Hela skolan åkte till Ugglebadet. Jag
åkte rotschekana många gångor.
/Hampus

Insamlingen
på FN-dagen gav 830 kr efter en
uppskattad "förställning" med sång,
musik och berättelser om indianer i
Sydamerika av kyrkoherde John K

§4 Skolans luciatåg blir 12 dec kl. 8 i
gympasalen. Alla är välkomna!
§5 Skolans julfest är 17 december
klockan 18 i medborgarhuset. 56:ans föräldrar ställer iordning
lokalen på kvällen 16 december.
§6 Vi kommer snart att sälja
skoltröjor (t-shirts), röda och blåa.

§7 Skolan hälsar och tackar för alla
bidrag som kom in (800 kronor) till
vår fadderby i Bolivia.
§8 Pompejiutställningen i
Hässleholm var lyckad, barnen
tycket att det var intressant.
§9 Skolan vill uppmärksamma
föräldrarna på att hjulskorna kan
vara farliga, barnen åker på
varandra, tappar balansen och
ramlar.
§10 Nästa styrelsemöte blir onsdag
4/2 klockan 19.

on 17/12 Julfest i medborgarhuset
to 18/12 Avslutning i kyrkan
fr 19/12 Lov
on 7/1-09 Studiedag, eleverna lediga
to 8/1 Vårterminen börjar
Klassföräldrar läsåret 2007/08
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 2007/08

Vid protokollet Helen Niklasson

Efterlysning
Du som har kontakter på olika håll
och kanter: Anders efterlyser priser
till utlottning till julfesten. Har du
saker att skänka eller kontakter att
förmedla: Kolla gärna på företaget
där du jobbar, det brukar finnas
mycket grejor som bara ligger.
Kontakta Anders på tel 0708223398. eller 46169

Skoltröjor
T-shirten levereras med skolans
logga på framsidan och reklam på
baksidan, och kommer att finnas i
rött och blått. Beställnings lapp
kommer inom kort.

Planeringskalender ht-08
ti 2/12 Jultemadag
sö 7/12 Julbasar 14-16
fr 12/12 Luciafirande

Ordf
V ordf
Kassör
Sekr

Anders Persson
Stefan Nilsson
Johannes Fribryter
Helen Niklasson

Ledamöter

Henrik Eneroth
Tina Bengtsson
Magnus Lindström

Suppl

Helen Lindkvist
Kristin Persson

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

