Hej!
Nu var dags igen att samla in lite pengar till skolresan
Den 29 januari anordnas då en Vinterbazaar i Holmsveden mellan kl 11-15.
Som Stråtjära skola håller i. Inbjudan till Lingbo, Stråtjära och Holmsveden hamnar i allas brevlådor
på onsdag så vi hoppas på besökare från alla byar
Är det någon som vet att de vill ha ett eget bord och sälja varor/loppis finns det lediga bord.
Vad vi behöver hjälp med under dagen från föräldrar och elever:
Sköta fika och kök
Sköta korven
Sköta fiskdamm
Sköta chokladhjul
Sköta vårt loppisbord
Hjälpa till med städning av lokal efteråt
Då vi kommer sälja fika så måste det bakas enligt denna uppdelning
F, 1, 2 ans föräldrar bakar 1 sort småkakor av valfri sort
3-6 ans föräldrar bakar en långpannekaka ( 20- 25 bitars) av valfri sort
Ni som har turen att ha fler barn på skolan får då baka dubbelt så mycket
Viktigt att detta görs så vi inte står utan fika på söndagen.
Inlämnas på plats senast kl 10.30 på söndagen
eller till skolan senast 27/1 fredagsmorgon kl 07.30
eller till Ulrika Hedlund eller Anna Ekström
Hem & Skola sköter inköp av övriga artiklar.
Har någon något att lämna in till Skolans loppisbord så får jättegärna göra det, allt möjligt säljbart
Är det någon som har fryspåsar och inte fått dom sålda, kan ta chansen att sälja dom då på vårt
loppisbord.
Nu har även ni som inte valt att sälja strumpor och fryspåsar er chans att bidra till skolresekassan.
Hoppas på stor uppslutning av både föräldrar, elever och besökare.
Meddela gärna om ni kan ställa upp att jobba lite på söndagen. Ulrika Hedlund 070-3396588
Vid inlämning av kakor skriv från vem det är ifrån och om de innehåller nötter, mjölk mm
Bifogar även en resa vi gör den 6 mars som barnen får anmäla sig till.
Bra om någon ansvarig på skolan meddelar detta till de föräldrar som inte har E-post eller inte är så
bekväm med det svenska språket ännu.
Ha en härlig dag
vänliga hälsningar!
Hem och Skola Stråtjära /Holmsveden

