Veckobrev inför v.48
Hej alla familjer!
Hjälp oss att bli ännu bättre
Skolinspektionen skickade nyligen ut en enkätundersökning.
Till er som ännu inte har svarat, era svar är viktiga så att vi kan utvärdera och på
bästa sätt utveckla vår verksamhet här på skolan. Varmt tack för hjälpen!
IUP-samtal
Nu har vi haft de första samtalen och på onsdag den 29/11 fortsätter vi med
de barnen som ännu inte har haft utvecklingssamtal. Samtalet kommer att vara i
ungefär 20 minuter där vi tillsammans med barnet och er föräldrar pratar om
den första tiden i förskoleklassen, hur barnet trivs och hur utvecklingen ser ut.
Då förskoleklassen har fritids nere i Längan den dagen ber vi er att hämta ditt
barn därifrån och komma upp till Hörnan (de barn som har samtal klockan 13.00
är i Hörnan den tiden). Välkomna!
Fackeltåg på Hästens onsdag den 20/12
Vi vill redan nu flagga för vår skolavslutning onsdag den 20 december 15.3017.30 (vi har tidigare skrivit torsdag 21/12, detta gäller alltså inte). Den
eftermiddagen kommer hela skolan att gå i ett sjungande fackeltåg till Klyftan
där vi fortsätter avslutningen med sång och dans.
Mer information kommer när det börjar närma sig.
Dagen efter (torsdag den 21/11) har alla barn som vill sovmorgon till klockan 9,00
då vi har samling och sen har vi klassen dag.
Jullov på Hästens
Jullovet närmar sig med stormsteg och många av er har redan lämnat besked
angående jullovsnärvaron, toppen! Vänligen läs jullovsinfo längre ner i
veckobrevet och glöm inte att anmäla ditt barns när/frånvaro senast torsdagen
8/12. Tack!

Trevlig helg!
Hälsningar, Karolina, Tomas, Birgitta

Till kalendern:
Höstterminen 2017
Avslutning med fackeltåg till Klyftan (20 december)
Vårterminen 2018
Terminsstart (9 januari)
Sportlov v.9 (26 feb – 2 mars)
Påsklov v.14 (3 – 6 april)
Lovdag (30 april)
Lovdag (11 maj)
Terminens sista dag (8 juni).
Vi försöker aktivt att använda vår blogg, följ oss gärna där! Vi tycker att det är
väldigt trevligt om ni skriver några kommentarer eller hjärtan så vi ser att ni är
inne. Tack! http://www.hastens2011or.bloggplatsen.se
Kontaktuppgifter:
E-post: karolinagustafsson@friskolanhastens.se
tomasbjork@friskolanhastens.se
Telefonnummer: 072-393 91 90 (sjukanmälning sker hit) Det går bra att sms:a!
www.friskolanhastens.se
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Förskoleklass

Fritids

Måndag FM: Matte (former och
förändringar)

Kom ihåg



SKOGEN Tillbaka ca 15.30





FM/EM SKOGEN

Tisdag FM: Stationer
EM: Vi arbetar med boken
Sandvargen
Onsdag

FM: Bild & Skapande/Musik
EM: Massagesaga

Hela FK går till Längan och
har fritids kl. 13.30

Hela FK går till Längan och
har fritids kl. 13.30

Torsdag FM: Inomhusidrott på Friskis Hela FK har fritids i Hörnan.
& Svettis
Lek ute/inne
EM: Tema

Fredag FM: Tema
EM: Städ och Fix

Kåsa och spork i en
plastpåse.
Sittunderlag.
Kläder efter väder.
Påfylld vattenflaska och
en frukt.
Termos med varm dryck
för den som vill.

Hela FK går till Längan och
har fritids kl. 13.30



Idrottskläder



Inomhusskor



Handduk



Fylld vattenflaska



Gärna en frukt

Hej alla föräldrar!
Nu är höstlovet precis över och snart är det jullov.
Vi behöver omgående göra matbeställningar, meddela personal om de beviljas
ledighet, lägga schema och planera aktiviteter. Därför vill vi att ni svarar inom
utsatt tid. Tack på förhand.
Arbetar eller studerar ni under perioden (22/12-2017 - 8/1-2018)
och behöver omsorg för ert barn?
Sista anmälningsdag är torsdagen den 8/12!
Närvaro på lovet. Fyll i denna blankett och lämna eller mejla till ditt barns
pedagoger.
Ledig hela lovet. Mejla, sms:a eller meddela muntligt till ditt barns pedagoger.
Med förhoppningar om en vilsam julhelg!
Mvh, Hästens
Namn:......................................................................Årskurs:...............................
v. 51
Närvaro följande tider:
Ledig – Skriv L
Fredag 22/12
v. 52
Onsdag 27/12
Torsdag 28/12
Fredag 29/12

Närvaro följande tider:

Ledig – Skriv L

v. 1
Tisdag 2/1
Onsdag 3/1
Torsdag 4/1
Fredag 5/1

Närvaro följande tider:

Ledig – Skriv L

v. 2

Närvaro följande tider:

Ledig – Skriv L

Måndag 8/1
Planeringsdag!!
Begränsat
öppethållande på

Fritids.

