Nyhetsbrev från Föräldraföreningen Nya Elementar mars 2021
Vilken härlig start vi haft på vårterminen 2021. Vinter med massor av snö och is! Nu är vi många som
ser fram emot våren och vi i Föräldraföreningen vill berätta vad vi har på gång.

Skridskoåkning
Först vill vi bara säga att vi är så glada för alla minusgrader vi hade januari/februari så vi kunde bidra
med en isbana på skolgården.
Speciellt detta år när det inte blev någon friluftsdag med skridskoåkning känns det extra bra att våra
barn har möjligheten att öva på skridskoåkning på raster och fritids. Gymnastiklärarna har haft
gympalektioner på isen och vittnar om att många barn har utvecklat sin skridskoåkning.
Stort tack alla engagerade föräldrar som varit på plats och spolat och skottat:
Roger Lif, Andreas Halvarsson, Magnus Hilding, Mårten Beck‐Friis, Jenny Hagberg Eriksson, Pontus
Karlsson, Kurt Lundgren, Rickard Willén, Carl‐Johan Hamilton och Martin Marhlo.

Föreläsning
Varje år bjuder föräldraföreningen in till en föreläsning. Tidigare år har vi bland annat haft Maria
Dufva och Maria Ahlin som föreläsare i Raulan. I år precis som tidigare år har vi tänkt bjuda in till en
föreläsning. Vi vill gärna ha in förslag på föreläsare och/eller ämnen.
Eftersom vi ännu inte vet om föreläsningen kan vara i Raulan så planerar vi för en digital föreläsning.
Är du en hejare på att skapa digitala föreläsningar? Hör gärna av dig till oss om du vill ställa upp med
din kunskap och hjälpa till att skapa en bra digital föreläsning i höst.

Skriv till oss med förslag på föreläsare/ämnen samt om du vill hjälpa till:
foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com

Föräldraråd i högstadiet
Vi har dialog med högstadiets rektorer om att under våren starta ett digitalt föräldraråd på
högstadiet. Om du som är förälder till barn på högstadiet är intresserad av att vara med i
föräldrarådet kontaktar du:
Roger Thuring roger.thuring@edu.stockholm.se eller
Birgitta Långberg birgitta.langberg@edu.stockholm.se

Kvällsvandringar i området
Snart är det dags att återigen starta kvällsvandringar i området. Inför att vandringarna ska starta i vår
förbereder vi just nu ett digitalt föräldramöte på kvällen den 22 april då vi kommer bjuda in Fältarna,
Polisen och Maria ungdom.
Boka in kvällen den 22 april i kalendern redan nu!
Detta gäller alla föräldrar i Nya Elementar. Om du har yngre barn som ännu ej är ute på kvällarna så
vet vi med erfarenhet att de flesta barn kommer dit så småningom
. Vår önskan är att alla vi
föräldrar hjälps åt under alla år så räcker det med en kvällspromenad per år för att täcka upp
behovet.
Schema för vårens kvällsvandringar hittar du här:
http://www.ff‐nyaelementar.se/aktuellt‐schema‐kvallsvandringar/

Glöm inte betala årsavgiften:
200 kr per familj.
Swish: 123 579 0415
Kom ihåg att uppge en mailadress när du betalar.

Så kontaktar du Föräldraföreningen:
Mail: foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com
Webb: http://www.ff‐nyaelementar.se/
Följ oss gärna på facebook så hänger du med när det händer saker: Nya Elementar Föräldraförening
https://www.facebook.com/Nya‐Elementar‐F%C3%B6r%C3%A4ldraf%C3%B6rening‐
695834840520749
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