Vestre Jakobselv skole

5/2- 2018

Hei foreldre og foresatte
En måned har gått av 2018 og
elever og lærere har travle dager.
Bygdeverket
Skolen i samarbeid med skolekorpset er nå i full
gang med øving til «Bygdeverket», et
musikkspill om bygdas historie, skrevet av Eirik
Slagtern. Alle klasser og elever ved skolen
deltar i dette storstilte verket.

Sirkelmaling på en av fjorårets regnedager.

Vi øver i skoletida, både i musikktimer og i egne økter i løpet av ukene, slik at vi kan sanger
og tekster godt til den store dagen, 8.mars. Gled dere!
Litt praktisk informasjon:
·
Alle elevene skal delta på øvingskvelder 8. og 15.februar i gymsalen fra kl 17.00-19.00
·
Elevene bes se om de har kostymer/klær hjemme som de kan bruke til rollene sine.
Elevene vet selv hvilke årstall de er innenfor (fra 1850 og frem til i dag).
·
Forestillingene er 8.mars i gymsalen, og det er to forestillinger:
Første forestilling kl 17.30-18.30
Andre forestilling kl 19.30-20.30
·
Alle elevene får 2 gratisbilletter til foreldre/foresatte, og søsken er gratis.
·
Billetter for andre besøkende koster 150,- pr pers.
Inntektene av billettsalget går med til å finansiere prosjektet.
Elevene avspaserer for kveldsøvinger og kveldsarrangement den 18.mai.

Læringsmiljøprosjekt
Vadsø kommune har fått tilbud å være med i Læringsmiljøprosjektet, pulje 4.
I utgangspunktet var ikke VJ skole plukket ut som deltaker, men da det kun er tre grunnskoler
i kommunen og to var tatt med, valgte Læringsmiljøsenteret å tilby oss også å være med.
Det er vi glade for! Som deltaker i prosjektet får skolen veiledning av et team satt sammen av
fagpersoner fra Læringsmiljøsenteret og erfarne skole- og barnehagefolk. I tillegg samles
deltakerne til faglig påfyll og samarbeid nasjonalt.
Veiledningen varer i to skoleår, og for oss betyr det skoleåret 2018/2019 og 2019/2020.
Gjennom prosjektet skal skolene jobbe med tema som læringsmiljø, forebygging, avdekking
og håndtering av mobbing, samt regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling.

Nye ansatte m.m.
Malin Wickstrøm Bauman er engasjert i lærerstilling ut
skoleåret. Undertegnede er sykemeldt t.o.m. 8. mars
p.g.a. ankeloperasjonen, men er en del på kontoret og tar
en del forefallende oppgaver. Randi G. Vorren og Ari
Anttila funger henholdsvis som rektor og fagleder i
perioden.

Bygninger
Gymsalgulvet er ferdig reparert, slipt, merket på nytt og
lakket opp. Resultatet er vi godt fornøyd med, og det er
viktig at vi tar godt vare på det framover. Gulvet er glatt
så alle som har kroppsøving i salen må bruke innesko.

Iglobygging V-16

Kontaktlærerne V-18:
1-2.kl Åse-Torild Harila
3.kl
Rita Kandola
4.kl
Ingeborg Reisænen
5.kl
Linda Isaksen
6-7. kl Elin F. Johansen
8.kl
Ari Anttila
9-10. kl Suzanne Holmgren

Oversikt over aktiviteter framover:
6/2: Samefolkets dag
8/2
SU-møte
21-23/2: Vinterferie
8/3: Forestillinger Bygdeverket
19-23. mars: Vinteraktivitetsuke.
18/5: Elevene avspaserer p.g.a.
Bygdeverket

Tord Skardal, rektor

