Aktiviteter FAU Haneborg våren 2017
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FAU har våren 2017 gjennomført 2 møter, på torsdag den 3.mai, samt at det
ordinære møtet/årsmøtet ble slått sammen den 8/6.
FAU måtte dessverre utsette den populære Friskusdagen planlagt søndag 23.
april. Arrangementet vil bli tatt opp igjen til høsten, etter skolestart og konstituering
av nytt FAU.
17. mai ble gjennomført på Haneborg skole med godt oppmøte, til tross for nitrist
vær på morgenen. Arrangementet startet litt seinere i år enn tidligere, da dette
passet bedre inn med endringene på 17.mai-programmet til Aursmoen.
Akkompagnert av Aursmoen skolekorps, gikk vi Auten-runden, og fikk vist fram de
flotte fanene i nærmiljøet. Deretter ble elever og korps busset til kirken for den
tradisjonelle Gudstjenesten. Etter Gudstjenesten gikk Haneborg skole i tog sammen
med Aursmoen skole, samt barnehagene.
På det lokale arrangementet på Haneborg etterpå, var det tid for lek og moro, pølser
og is, brus og kaffe. FAU ser at mange med tilhørighet til Lierfoss søker til skolen på
slike arrangementer, og det er vi glade for. FAU anser 17.mai-arrangementet som
en stor suksess, som ble gjennomført av og med foreldre. Vi takker for den gode
innsatsen under gjennomføringen.
Neste års FAU-leder blir Lars J. Nordbye, og FAU konstitueres tidlig på høsten.
Vi ønsker alle en god sommer!
for FAU
Tom-Vegar Soot
Sekretær FAU Haneborg skole

Da er et nytt skoleår over, og vi er snart klare for sommerferie. For meg har det vært
en god opplevelse å få være rektor på Haneborg skole. Fine elever som er glade i
læring, og positive foresatte som bidrar. Tusen takk for godt samarbeid.

God sommer!
Med vennlig hilsen
Ann Harriet

Ny ledelse
Til høsten blir det ny ledelse på Haneborg. Thor Lindberg starter som rektor, og
Tone Brekken som undervisningsinspektør.

Oversikt over kontaktlærere 2017-18
1. trinn
Mina Labråten
2. trinn
Malin Pålerud
3. trinn
Rebekka Røyert
4. trinn
May-Hege Hafne
5. trinn
Bente Hagen
6. trinn
Heidi Nilsen Martinsen
7. trinn
Lars Edvardsen Flateby
IK
Anne Øversveen Nordli

Plankehytta
4. klasse har i vår vært med på et prosjekt via Skogselskapet for bygging av hytte.
Skogselskapet bidro med materialer og byggeveiledning en hel dag. Elevene var
arbeidsomme, og resultatet blei meget bra. Elevene har levert inn tekst og bilder om
prosessen, og er med i en konkurranse om å vinne verktøy. Vi krysser fingrene.
Til høsten blir det 5.- 7. klasse som kan bruke denne.
Vennebenken
Flere skoler i Aurskog-Høland har fått vennebenker. Det var derfor med stor glede vi
mottok vår egen vennebenk fra skolens FAU. Den har fått en sentral plass i
skolegården, og alle elevene er veldig oppmerksomme på om noen setter seg der.
Spør barna om reglene .
Fanene
FAU og skolen har i samarbeid fått sydd nye faner til klassene. 17. mai kunne
skolen stolt vise fram de nye klassefanene. Vi er meget fornøyde med resultatet. Vi
takker alle involverte.
Aktivitetsledere
Aktivitetslederne har hatt aktiviteter for de andre elevene i storefri. De har gjort en
god jobb, derfor ble de belønnet med en kinotur mandag 19. juni. Vi tok buss inn til
Lillestrøm, og før kinoen blei det tid til pizza på Peppes. Det var en fin tur, bortsett
fra at vi blei overrasket av regnet på tilbaketuren.
Skolemelk
Ordningen fortsetter, og foreldrene legger selv inn i kalenderen under skolemelk.no
hva de ønsker av melk til sitt barn.
Haneborg skole har dette utvalget:
Lettmelk, ekstra lettmelk, lett kakaomelk, epledrikk og tropisk drikk.
Tine vil fra høsten av levere melka ferdigpakket i klassesett. Det vil være mulig å
bestille melk fra 1. august. Logg dere inn på www.skolemelk.no.
Siste skoledag
I morgen torsdag 22. juni slutter skolen kl. 11.15. Bussene går fra skolen ca. 11.30.
Den siste drosjebussen som korresponderer med Aursmoen skole går ikke herfra
før kl. 11.55.

Skolestart
Etter sommerferien starter skolen torsdag 17. august kl. 08.30.
1. klasse starter kl. 08.45.

Skoleruta 2017-18
http://www.ahk.no/globalassets/barn-og-skole/dokumenter/skole/ferier-og-fridagerskole-sfo-bhg-2017-2018-ahk.pdf
Skoleruta ligger inne på Aurskog-Høland kommunes sider. Hvis du ønsker en med
kalenderoversikt http://www.ahk.no/globalassets/barn-og-skole/skole/haneborgskole/skoleruta-2017-2018.pdf
Kalenderoversikten ligger inne på A-H kommune, Haneborg skole – se på høyre
side når dere er inne på Haneborg skole, eller bruk linken over.
(Denne infoen vil bli lagt inn på Haneborg skoles hjemmeside).

Haneborg skole, 21. juni 2017

Ann Harriet Olsen
rektor
Tlf: 67 20 53 47

Tone Brekken
undervisningsinspektør
Tlf: 67 20 53 51

Lena Marie Moen
sekretær
Tlf: 67 20 53 45

GOD SOMMER!

