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Til foresatte

Informasjon for desember måned 2016
Den første advent har allerede passert, og det betyr at julens aktiviteter nærmer seg raskt. Skolen er en
av aktørene som binder opp aktiviteter. I skoleruta som er oppsatt, så står det at siste skoledag er
onsdag 21 desember. For Tylldalen skole så endrer vi siste skoledag for elevene til tirsdag
20.desember. Årsaken til det er at skolen har gjennomført Den Kulturelle Skolesekken og elevene får
fri for å kompensere tiden de har brukt utenom skoletid på prosjektet.
I år vil skole og barnehage invitere til felles juletrefest søndag 18.desember klokken 14.00. Vi håper
på et flott arrangement som vil være til glede for hele bygda og andre interesserte.
For å forberede foresatte og få til god oppslutning på desember måned ønsker jeg å informere om
aktivitetene i kronologisk rekkefølge.
Uke
Dato
Aktivitet
Innhold
47
22.11 SFO
Vi baker kolakaker og brune pinner
48
SFO
Juleverksted åpner
28.11 1.advent
Markering ute i forbindelse med kulturstund.
2.12
Øving juleleker
Alle øver på «Lasse går i ringen» og «Jomfru kjære»
49
5.12
2.advent
Markering på klasserom.
8.12
SFO
Besteforeldre med unger i SFO inviteres til å være med på
juleverksted klokken 15.00. Idunn ønsker tilbakemelding på hvem
av besteforeldre som har mulighet til å komme.
9.12
Adventskaffe
Velkommen til adventskaffe på Tylldalen samfunnshus klokken
10.30. Der blir det underholdning, allsang, stasjoner med
juleforberedelser og kaffeservering.
9.12
Øving juleleker
Alle øver «Til seters og «Tyven, tyven»
50
12.12 3.advent
Markering på klasserom.
13.12 SFO
Julegrøt med mandel i
15.12 SFO
Fra klokken 15.00 inviterer vi til foreldrekaffe. Vi serverer kaffe,
gløgg og julebakst.
16.12 Øving juleleker
Vi øver på de fire julelekene
Søndag Juletrefest
Juletrefest på samfunnshuset klokken 14.00.
18.12 barnehage og skole
51
19.12 Juleavslutning
Tradisjonell skoleavslutning. Klokken 09.00 besøker vi kirken
hvor prest Tina Solbakken vil lose oss gjennom adventsstund. Alle
som ønsker å være med kan komme på adventsstunden.
Etter kirkebesøket blir det tradisjonell skoleavslutning på skolen
med gang rundt juletreet, juleleker og servering av julegrøt for
elever og ansatte.
20.12 Siste skoledag
Informasjon om siste skoledag vil komme på ukeplan fra teamene.
21.12 Fridag
Denne skoledagen, som er markert som siste skoledag på
skoleruta, får elevene fri. Fridagen kompenserer for tiden de har
brukt på Den Kulturelle Skolesekken på kveldstid.

En god førjulstid ønskes fra personalet på Tylldalen skole!
Med hilsen

Morten Kroglund
Rektor

