
 

Ang. Skolstart och SUF VM 

 

Kära barn och föräldrar!        2018-09-13 

1 Skolstart 

Varmt välkomna till ett nytt läsår! Vad roligt det ska bli att träffas igen. 

Vi är både glada och stolta att se hur skolan växer! Särskilt elevantalet i „Lågstadiegruppen“ har 

närapå fördubblat sig (15 barn  allt som allt!).  

I år ska vi få en ytterligare assistent i lågstadiegruppen (Klasser 1-3) hos Ingrid av Linda Keppler och 

det är vi väldigt tacksamma för. Dock vi skulle verkligen uppskatta föräldrarnas stöd som assistent, 

ifall någon lärare är sjuk eller inte kan vara på plats. Erbjud er gärna muntligt och individuellt ifall, då 

kan vi höra av oss vid behov. 

De „stora“ eleverna kommer att fortsätta hos Ylva och Daniel som förra året. Även här ökar 

elevantalet till 15-16 elever. 

Var goda, lägg märke till följande tider och informationer: 

Fredagen den 13:e september:  

Kl. 15:15 Träff i foajén på Oberschule på Europeiska skolan i Karlsruhe där vi sedan delar upp 

grupperna och går till enskilda klassrum. 

Kl. 15:30 Första lektionen. Barnen har med sig skrivsaker och (färg- )pennor, en mapp och ALLA 

aktuella böcker de har jobbat med. 

Kl. 16:15 Paus; möjlighet till lärar- och föräldrasamtal 

Kl. 16:30  Andra lektionen 

Kl 17: 15 Tack för idag – slut för idag! 

Barnen behöver följande material med sig till svenska skolan: 

• Pennor: blyerts, suddgummi, pennvässare, färgpennor 

• Sax, limstift 

• En A4-mapp 

• Ett kollegieblock el. dyl. 

V.g.v.!  



2 Suf-VM 

Lägg även märke till följande datum: SUF-VM NÄSTA VECKA!!!  

Vi behöver föräldrar som gärna vill hjälpa till. Hör av er hos Ylva om ni kan tänka er att ta över någon 

av de följande uppgifterna. 

- „Uppvärmare“ – ca 10 min. 

- Tidtagare 50 m sprint/startare sprint 

- Mätare/domare längdkast 

- Mätare längdhopp/krattare 

- Tidtagare 400 m lopp 

- Handleda/assistera miniskolebarn – Jätteviktigt! Tyvärr kan inte Annabell komma denna 

dag! 

Fredagen den 21:a september i Europeiska skolans idrottsplats  

(OBS! Vid regn tar vi efter SUF-VM veckan därpå dvs. den 28:e september.) 

 

Program SUF-VM: 

Kl 14:45  Träff vid paviljongen vid längdhoppsbanan. Barnen kommer redan omklädda i 

sportkläder. Regnställ behövs såsom idrottsskor till både inom-och utomhus. Tag med 

er varma gympakläder till uppvärmning.  Förklaring av schemat och hur grupperna 

rör sig mellan stationerna. Uppvärmning. 

Kl. 15:15 Grupperna indelas och tävlingen börjar med den första disciplinen. Hjälpande 

föräldrar står på plats.  

Kl. 17:00 Tävlingen slutar 

 Många kära hälsningar, Ylva, Ingrid, Daniel , Linda och Annabell  


