Svenska/Engelska

English/Swedish

Nyfikenhet är lärandets ursprung.

Efter branden på Sporregatan fick vi stöd från många olika håll.

Ett speciellt och mycket
stort tack vill vi rikta till
regionchef Mikael
Eriksson och distriktschef Robin Haakman på
ABA-Skol i Malmö, för
stöd och hjälp på ett
sätt som man varken
kan kräva eller förvänta

av ett företag.
Dessutom vill vi rikta ett
extra tack till Tanja
Bergström på ABA-Skol
som var den som ledde
oss till sina hjälpsamma
och generösa kollegor.

.تقوووووارة مدرسة مرسووووو ةد سووووو ة ف ة ثلة ذدةد ستاى
بتاجيهةد شوررةد او وةاد ج يولة ر ووووو ةاتتاجوووووهةد مدرسةب شوووووررة
ادال تنو إة وورةد وورقييةد ي و ة اد عرف إة و ة(ت نيو ةبيورسةسوترارة
يروولة ريرسوواإةا ي ووهة ووميرة ف ة سورةد ننمسويإةد ع و رييإة
 مدرية ة اد بن قيإةف ةنفيةد شورر د تو ة- د نطق ة شرر ةآب
وووم نة نووو ة وووإةمدووورةا سووو دمسة رووو إة نووو ةد فبووولةد ربووورةد تووو ة
بطريقووووو ة ووووورةنروووووإةنت وووووار ة أا تن ة رة قن ةد تعو انيإة
ة.ب حسب إةأاةتنتجةدإةشرر و ة اد ساي ء
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"Two men look out through the same bars: One
sees the mud and one the stars."?
This is just like the question: What do you see, a half full
glass or half empty? One sees the mud, the dirt the nasty,
the other sees the beauty and splendor of the sky. They are
in the same circumstance and place and yet they both have
a chosen perspective.

A shot at random
I shot an arrow into the air: I don’t know how it fell or
where; but strangely enough, at my journey’s end, I
found it again in the neck of a friend.

How do you prevent a Summer cold?

Cyklarna är vanligast
Cykeln är världens vanligaste transportmedel. Det finns 900
miljoner cyklar och 700 miljoner bilar i hela världen.

Cykeln är vanligast i Kina. Där finns det 250 cyklar för
varje bil. i Afrika finns det också fler cyklar än bilar.
I länder med många människor, till exempel Holland och
Japan, har man stora cykel-parkeringar nära tunnelbanor och järnvägs- stationer. I USA har man cyklande
poliser.
1970 tillverkade man lika många bilar och cyklar. 1991
tillverkade man 2,6 cyklar för varje bil.
Upp till slutet av maj månad 2016 tillverkades ca
62.000.000 cyklar över hela världen.

……………………………………........................ Catch

it in the Winter!
What can you hold without ever touching it? ……………………….................................. A conversation.
What has a lot of keys but can not open any doors? ………………………………………………….. A piano.
What country makes you shiver? ……………………………………………………………………………………………..Chile.
What did one magnet say to the other?

……………………………………………….........

What is the best thing to do if you find a gorilla in your bed?
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مدرسة السالمة

I find you very attractive.

………. Sleep

) (مـايـو/أيــار

somewhere else.
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