VÄLKOMNA TILL HÖGLANDSSKOLANS DAG
Torsdagen den 3:e maj klockan 16:00-18:30 är det återigen dags för Höglandsskolans dag, en årlig aktivitet som
arrangeras av Föräldraföreningen tillsammans med er föräldrar och skolans personal.
Bortsett från att detta är ett tillfälle för alla barn, föräldrar och lärare på skolan att mötas under trevliga former så är
syftet med dagen bland annat att få in pengar till föräldraföreningen så att vi ska kunna upprätthålla de
uppskattade traditionerna vi har på skolan, men också för att vi ska kunna fortsätta ge bidrag till barnens klassresor,
köpa in lekmaterial och skapa nya traditioner i linje med skolans estetiska profil.
I år vill skolan med elever och personal också visa upp skolans skapande verksamhet genom elevutställningar och
elevarbeten. Vi föräldrar kommer få en inblick i vad våra barn arbetat med under året. Vi tycker det är roligt att den
pedagogiska idé Manne Ingelög hade när han startade skolan 1931 fortfarande är närvarande. Vi ser fram emot att
få ta del av detta praktiska och teoretiska arbete som är speciellt för vår skola! Klassrummen kommer att vara öppna
för alla att besöka under dagen och barnen kommer att ansvara för
visningarna i klassrummen. Vi kommer bland annat kunna se 9:ornas
fantastiska konstutställning inspirerad av tunnelbanans konst.

Vi hoppas på en härlig dag med trevligt umgänge och roliga upplevelser för både
barn och vuxna!
Sol står givetvis på önskelistan men i händelse av regn har vi planerat för platser inomhus.
Passa på att komma hem mätta och belåtna den här dagen, åttorna kommer att sälja korv och vegetarisk pizza.
Treorna står för lekarna på fotbollsplanen, det blir 5-kamp för både stora och små. 9A ordnar café utanför B-huset
med gott kaffe och godsaker till. Det kommer finnas hembakat, sockervadd, lotteri, deliförsäljning och mer.
Syskon, mormor, farfar, nära och kära är naturligtvis hjärtligt välkomna att vara med!

TIDER

15:00
16:00-16:30
16:45-17:10
17:15-17:45
18:00
18:30

Klassföräldrar ställer upp bord och ställer fram det som ska säljas
Visning i klassrummen för grupp 1 startar. Försäljning för grupp 2 (16:00-17:00)
Kör åk. 2 - 3 och 6:ornas sånguppträdande i aulan
Visning i klassrummen för grupp 2 startar. Försäljning för grupp 1 (17:00-18:30)
Avslutningstal av rektor
Försäljningen avslutas (om inte varor/mat tar slut tidigare)

FÖRSÄLJNING AKTIVITETER

Klass 1 - Fiskdamm
Klass 2 - Vad våren har att erbjuda
Klass 3 - Femkamp/lekar
Klass 4a - Sockervadd
Klass 4b - Popcorn
Klass 5a och 5b - Matbröd
Klass 6a och 6b - Lotteri
Klass 7a och 7b - Sötebröd
Klass 8a - Pizzaslices
Klass 8b - Korv
Klass 9a - Café
Klass 9b – Deli
Det går bra att betala med Swish eller kontant

Föräldraföreningen finns på plats från klockan 15:00.
HFF kommer att ha ett bord på framsidan av skolgården, där vi kommer vara under dagen om ni har frågor om
Höglandsskolans dag eller föräldraföreningen och dess verksamhet.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA ÖNSKAR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN OCH HÖGLANDSSKOLAN

