Här är två viktiga händelser.
Den 17/5 - för alla elever som ska gå på Macklean
Den 17 maj erbjuds alla blivande Mackleansjuor att besöka skolan och träffa sin nya
klass och lärare. De kommer att åka med buss 1 från Hallenborgskolans
busshållplats, de elever som är redan sitter på bussen stannar kvar. Bussen avgår
07.59 och då måste man vara där. Missar man bussen får man stanna kvar på
Hallenborgskolan. Buss 4 avgår utanför Rutgerskolan 13.05 och samtliga elever tar
denna buss tillbaka till Hallenborgskolan. Datorn stannar hemma denna dag.
De elever som inte ska gå på Macklean stannar kvar på Hallenborgskolan och har
skolverksamhet där.
Vi räknar med att vanlig torsdagsundervisning börjar ungefär 13.15. Samtliga elever
samlas i klassrummet där Eva har idrott. Inga idrottskläder behövs denna dag.
Den 22/5 - vår mysdag
Vi vann en pizzakväll på Gummi när vi deltog i en tävling som “Skapande skola”
arrangerade. Tänk på att ha oömma kläder denna dag.
Dagen kommer att se ut så här:
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Skolan som vanligt 08.10.
Lunch på skolan 11.40 - 12.10.
Avmarsch från skolan 12.10.
Ta tåget till Skurup 12.42 - skolan betalar tågbiljett.
Räddningstjänsten 13.00 - 17.00 - massor av aktiviteter.
Promenad till Gummi 17.00.
Pizzakväll på Gummi 17.30 - 20.00.
Avmarsch till tågstation 20.00.
Ta tåget till Rydsgård 20.38- skolan betalar biljett.
Framme Rydsgård station 20.43. Jag vill att alla “bussbarn” meddelar mig hur
de kommer hem.

Eleverna får ha mobil med sig denna dag. Kan vara bra om de behöver nå er under
dagen. Försök att vara mobilt tillgängliga denna dag, om vi vill nå er av någon
anledning.
Ha med vattenflaska. Vill man, får man ha med sig mellanmål, inte godis. Ingen
energidryck eller läsk. Allt är gratis, därför behövs inga pengar. Gummi har kiosk
öppen men frågan är hur lyckat det är att trycka i sig mer än det vi blir bjudna på?
Vi hoppas att detta blir en helt underbar dag!

