Bekkelaget skole

Til hjemmene i april 2018

Bekkelaget skole har mye på programmet i vårmånedene! Hold derfor kalenderen klar – Det er mye å
huske på og ikke minst å glede seg til!
Rusken og dugnad
Tirsdag 8. mai fra kl. 17.00 – ca. 19.00 innkalles foreldre på 1. – 3. trinn til dugnad på Bekkelaget
skole. Grøntarealer skal rakes, skolegården skal kostes og spyles, søppel og skrot skal kastes,
gjenglemte klær kan sorteres, blomster skal plantes og paradiser i skolegården kan males opp.
Vaktmester vil organisere arbeidet, og FAU vil ordne med forfriskninger. Ta med rake, hansker og
møt frem med god lagånd!
Elevene vil også ta i et tak for skolen: Basene på Aktivitetsskolen får bestemte områder som skal
ryddes. I timer med fysisk aktivitet tas elever på 5. og 6. trinn med på Ruskenoppgaver.
17. mai feiring og barnetog i lokalmiljøet
Tradisjonen tro starter 17. mai med flaggheising og korpsmusikk på Bekkelaget skole kl. 08.00.
Arrangementet i skolegården starter kl. 9.30 med bl.a. tale for dagen ved elev fra 7. trinn. Vi ønsker
oss et myldrende oppmøte av store og små og et fyldig 17. maitog denne nasjonaldagen! Barnetoget
går i lokalmiljøet og løses opp ca. kl. 11.30 ved kirken.
Foreldre (FAU) inviterer til varierte aktiviteter og leker, samt mat og drikke på skolen etter
barnetoget.
Korpset arrangerer familietreff med leker på Ballsletta fra kl. 16.00, samt familietog fra skolen kl.
15.30.
Mer informasjon om 17. mai feiring i nærmiljøet kommer i ranselpost fra skolen.
Kunstuke og "Åpen skole – morgen"
I ukene 21 (22. – 25. mai) skal 1. - 6. trinn ha kunstuke. Elevene skal lære bestemte teknikker
innenfor kunst og håndverk etter kompetansemål fra Kunnskapsløftet. I år har kunstuken tema
"Friluftsliv" der elevene skal få tid til å jobbe tverrfaglig med kunstuttrykk. I år skal skolen utsmykkes
med produktene.
Tirsdag 5. juni kl. 08.15 – ca. 09.00 inviteres foresatte på 1. - 6. trinn til vernissage og "Åpen skole –
morgen" i klasserommene. Elevene starter skoledagen ett kvarter før. De vil vise frem prosessen og
produktene fra kunstuken. Mer informasjon kommer fra lærerteamene.
Trafikk
Skolen får for tiden henvendelser med bekymring om trafikkfarlige hendelser på skoleveien.
Utbyggingen i skolens nærmiljø er stor med mye tungtransport og levering av byggevarer. Sporveien
rehabiliterer Holtet krysset som i denne perioden er uoversiktlig. Mange parkerer bilene sine i
skolens sidegater for å ta trikken til jobb. Noen foreldre slipper av barna ved bommen og respekterer
ikke "all stans forbudt" skiltet.
Skolen har meldt bekymring til bl.a. Bymiljøetaten og politiet og bedt de om å vurdere situasjonen,
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spesielt mellom kl. 7.30 – 8.30. Bydelsadministrasjonen og bydelsoverlegen er også varslet. Skolen
har tatt kontakt med entrepenører og nærbutikken med beskjed om at det ikke kan være
vareleveranse i tidspunktet barna går til og fra skolen.
Vi ber også foresatte som bruker bil om å følge barna til fots det siste stykket til skolen.
Alle må bidra for å skjerme barnas skolevei best mulig!
Planlegging av neste skoleår
Ledelsen er i gang med planlegging av neste skoleår. Bekkelaget skole har blitt lovet midler fra
kommunen til å øke lærertettheten med 3, 5 lærerstillinger jf innføring av ny lærernorm.
Lærerstillingene vil primært gå til 1.- 4. trinn.
Vi planlegger å sende dere informasjon om kontaktlærere og tilhørende klasser for neste skoleår i
løpet av uke 22.
Skolen arrangerer "førskoledag" for kommende skolestartere tirsdag 29. mai kl. 17.00.

Med ønske om en god uke!
Hilsen
Anette Reme
rektor
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