Veckobrev inför v. 19
Hej alla familjer!
Veckan har bjudit på rymdresor och strålande sol! Välkommen Maj!
Förskoleklassen har varit på sitt första studiebesök, och det gick verkligen superbra. Läs gärna
bloggen för att få mer information om våra dagar.
Vi önskar svar på vilka som vill ha fritidsomsorg på klämdagarna den 26/5 samt den 5/6 . Meddela
löparen när ni hämtar, eller maila oss så skriver vi upp.
Nästa vecka är det äntligen Rävarnas tur att få åka och bada! De åker vid 14 och är åter tillbaka
16.30. Hämtning i Längan för simmarna.
Här kommer information om idrotten från Jenny:
Hej!
Nästa vecka är det dags för utomhusidrott. Det innebär att vi inte går iväg till Farstahallen, utan vi är kvar på
skolan. Eleverna behöver inte ha med sig idrottskläder, men de bör ha rörliga/oömma kläder på sig, gympaskor
och vattenflaska.

Vårshowen nästa vecka!
Ni som inte köpt biljetter, skynda skynda! Imorgon, fredag, släpps extrabiljetter för de som vill ha.
Den sena föreställningen är fullbokad hos oss!
Vi håller på att göra en del rekvisita men vi kommer också att skicka med en lapp hem om vad barnen
kan ha på sig på showen. Det vore jättebra om kläderna kunde vara här i Hörnan senast onsdag.
Barnen har fått välja en roll i Emil, någon av karaktärerna eller ett bondgårdsdjur.
Utvecklingssamtal hela dagen 18/5. Ingen skogen den dagen.

Kalendarium

Barnen Vårshow 12 maj
Utvecklingssamtal 18 maj
Klämdag 26/5(Skolan stängd. Fritids i Längan.)
Klämdag 5/6 (Skolan stängd. Fritids i Längan)
Skolavslutning 9/6

Grupperna

Gul

Rosa

Lila

Alma
Edvin
Egon
Farah
Gabriel
Osman
Simone
Theodor
Yasmine

Chanel
Eskil
Danial
Liam
Nova
Nora
Olle
Vilgot

Clara
Delina
Dexter
Ines
Isabella
Leia
Leo
Ludvig

Älg
Alma
Chanel
Danial
Delina
Edvin
Egon
Eskil
Ines
Isabella
Leia
Liam
Olle
Vilgot

Räv
Clara
Dexter
Farha
Gabriel
Leo
Ludvig
Nora
Nova
Osman
Simone
Theodor
Yasmine

Förskoleklass
Måndag

Värdegrund/NO i halvgrupper
Studieverkstad för dem som vill.

Tisdag

Torsdag

Teori i halvgrupper i
Sv/NO/Skapande

Kom ihåg

Rävarna simmar, Den grupp som simmar ska ha
tillbaka 16.30 i med badkläder, handduk.
LÄNGAN
Den grupp som simmar hämtas i
Längan från 16.30.
Älgarna är ute och
inne i Hörnan

Vi tränar inför showen med live-musik! Lila grupp i Längan
Idrott och hälsa inomhus.
Pedagoger är Jenny, Henke och
Birgitta

Onsdag

Fritids

Gul och Rosa grupp
ute och inne i
Hörnan

Packa ryggsäcken med
ombyteskläder, skor och
vattenflaska.
En grupp hämtas i Längan

Gul grupp i Längan Egen matsäck, vattenflaska, ev.
extra frukt.

Teori i tregrupper
Sv/NO/Skapande

Ryggsäck med egen frukt,
vattenflaska, sittunderlag, kåsa
och spork.

Naturdag i Farstanäset

Lång dag utomhus! Tänk på
ytterkläder och skor efter
väder!
Fredag Sovmorgon till 9.00 om man vill. Annars
lugn lek inomhus.
Avslutar naturtemat
Förberedelse för showen.

.

Vårshow!!!
Alla barn hämtas efter den
andra föreställningen 18.00.

Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: 072-393 91 91 (sjukanmälning sker hit) Går bra att sms:a!
Bloggen: fkhastens.bloggplatsen.se

www.friskolanhastens.se

Vi önskar er en trevlig vecka!
Hälsningar Lisette, Tomas, Tommie och Karolina

