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LÖDÖSE. I torsdags höll 
Tingbergsskolan kvälls-
öppet.

Många föräldrar kom 
för att ta del av öppet 
hus-firandet.

– Inget annat än 
succé, förklarar rektor 
Anders Pettersson.

För sex år sedan arrangerade 
Tingbergsskolan redovisnings-
kvällar där skolan var öppen 
för allmänheten och lektioner 
pågick. När skolan införde 
profilering övergick arrang-
emanget till att bli kulturaftnar, 
som ordnades ett par gånger 
om året.

– Nu kände vi att det var läge 
att ha öppet hus. Fler elever får 
chansen att visa upp sig och 
föräldrarna ges möjlighet att ta 
del av det som hänt under den 
gångna terminen, säger Anders 
Pettersson.

Ett lyckat drag skulle det 
visa sig. Föräldrar och syskon 
strömmade till i en riklig skara. 
Tipspromenad, loppis, pors-
linsmålning, ponnyridning, 
diktläsning, filmmusiktävling 
och musikkonsert var några av 
de programpunkter som fanns 
att välja bland.

– Det här kommer vi defini-
tivt att göra om igen, förhopp-
ningsvis innan sommarlovet. 
Då kan vi bredda utbudet av 
aktiviteter än mer, säger Anders 
Pettersson.

Torsdagskvällens öppet 
hus-firande inbringade en del 
pengar. Högstadiets café gene-
rerade 1 400 kronor, ett bidrag 
som tillfaller Musikhjälpen i 
P3. De slantar som låg- och 
mellanstadiet fick in ska använ-
das till bland annat skolresor.

JONAS ANDERSSON

Tingbergsskolan höll öppet hus

Ponnyrenen tilldrog sig mångas uppmärksamhet.

Nora Johansson i klass 1A gjorde sin egen porslinsgris.

Tjejerna i Café Rödin hade 
fullt upp under öppet hus-
kvällen.

Eleverna bjöd besökarna på 
musikunderhållning.

Det gick att fynda fina loppisprylar på Tingbergsskolan i 
torsdags.
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��            ÖNSKAR

Istället för julklapp har vi i år valt att skänka pengar till barncancerfonden
Lilla Edets Busswww.lillaedetsbuss.se

0520-65 75 00

Vi önskar alla våra kunder

God Jul & 
Gott Nytt År

Glöm inte att beställa era 
godsaker inför helgerna

God Jul & 
Gott Nytt År 

Önskar vi på Cederleüfs & 
Svenheimers Konditori

Ale torg:
Julafton 9-13
Juldagen stängt
Annandag jul 10-15
Nyårsafton 9-15
Nyårsdagen stängt

Älvängen:
Julafton 8,30-13

Juldagen & 
Annandagen Stängt
Nyårsafton 8,30-13
Nyårsdagen stängt

Öppettider i Jul
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Ombud för Västtrafi k:

JULÖPPETTIDER
Mån-fre 8-21
Julafton 9-13
Juldagen 10-21
Annandagen 10-21
Nyårsafton 9-16
Nyårsdagen 10-21

God Jul &
Gott Nytt år


