Kjære elever og foresatte ved Bjørndalsskogen skole!
Sommerferien nærmer seg, og de tre siste dagene skal brukes til å
avslutte skoleåret. Vi kan se tilbake på et år fylt med elevenes gode
refleksjoner, initiativ, ansvarlighet og medvirkning.
7.trinn har gjort en flott jobb med igangsetting av aktiviteter i
storefri for elevene på 1.-4.trinn. De har lært bort, hjulpet og
støttet våre yngste elever slik at de får gode friminutt med
gymaktiviteter, ball-leker, tegning, dansing og sjakk. Takk for
strålende innsats!
I mai var Bybonden hos oss og lærte oss om videre drift av
skolehagen. Elevrådet var ivrige og engasjerte - vi gleder oss til fortsettelsen!
Vårfesten for mellomtrinnet ble en stor suksess, både elever og voksne som deltok
hadde kjempegode opplevelser denne kvelden.
Vårfesten “Sammen igjen” for hele skolen ble en strålende dag i solen der elevene
valgte seg aktiviteter og avsluttet dagen med pølsefest. Elevene gjorde en flott
innsats og nådde målet for festen om å glede og ta vare på hverandre, bry seg om
andre og å ta ansvaret som ligger i at de store hjelper de små. En ekstra takk til 6.og
7.trinn som var hjelpere på de ulike postene!
Årets bokkafe ble et flott arrangement i regi av dere foreldre. Fantastisk godt
oppmøte gjorde at salget gikk bra og mange fikk kjøpt bøker og spill. På denne
måten har dere bidratt positivt til miljøperspektivet om gjenbruk og samtidig støttet
med midler til FAU.
Skolekoret åpnet det hele med flott sang, det er alltid så fint å høre på dem. Takk til
store og små for at dere gledet oss med ord og toner!
Bukavu-uken
Bukavu-uken ble gjennomført med stor suksess. Elevene var flinke til å skaffe
sponsorer, og totalt fikk vi inn kr. 55.000,-. Tusen takk for alle bidrag!
Garderobe
Alle garderober vaskes ned i neste uke. Derfor må de være tømt innen onsdag for
elever på mellomtrinnet og de elevene som ikke går på SFO. SFO setter gjenglemt
tøy ute på plassen i uke 26. Umerket tøy som ikke blir hentet leveres til Fretex
torsdag 30. juni.
Aktiviteter på fritiden eller i ferien
Skolen får jevnlig informasjon fra organisasjoner med tilbud om fritidsaktiviteter for
barn. Vi legger disse tilbudene på skolens hjemmeside under fanen Etter skoletid og
anbefaler dere å ta en titt på denne siden innimellom.

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bjorndalsskogen-skole/et
ter-skoletid
Siste skoledag
Denne dagen varer fra 08.30-11.00. SFO er åpen som vanlig. Det blir felles samling i
gymsalen der vi avslutter året med sang og noen ord å ta med på veien.
Neste skoleår
Første skoledag er mandag 15. august, med følgende tidspunkt for de ulike
klassene:
-

2. og 3. trinn kl. 08.30 - 11.00
4. trinn kl. 08.30-11.45 (de skal synge for 1. trinn)
1., 5., 6., og 7. trinn kl. 11.30-14.00

Vi takker for et godt samarbeid med både elever og foresatte. En ekstra lykke til
sendes 7.trinn som skal videre til ungdomstrinnet, vi andre sees i august.
Riktig god sommer til dere alle.
Bjørndalsskogen, 17. juni 2022
På vegne av alle ansatte på Bjørndalsskogen skole
Trude Høgh
Rektor

