Veckobrev inför v.51

Hej alla familjer!
Kom och ta en kaffe!
Måndag den 18/12 bjuder vi på lite fika som barnen har bakat när ni hämtar era
barn. Välkomna mellan klockan 15.00- 16.15! (Obs! Ingen skog idag!)
Badminton i Skogås
Vår idrottslärare Jenny skickar med lite information från Skogås
Badmintonklubb, till de elever som är sugna på att spela badminton på fritiden.
Se bifogade dokument.
Fackeltåget 20/12
Välkomna till Hästens terminsavslutning onsdag den 20/12 kl. 15.30-17.30.
Den eftermiddagen går vi alla (föräldrar, syskon, anhöriga) i ett sjungande
fackeltåg till Klyftan där vi fortsätter avslutningen med sång och dans. Efter
sångstunden bjuder Hästens på lite ätbart (pepparkakor och skumtomtar) Om ni
vill ha något att dricka så tar ni med det själva (till er och ert barn).
Klassens dag den 21/12
På torsdag är det Klassens dag, då vi i FK gör trevliga aktiviteter, pysslar och
öppnar de tre fina paketen som tomten har skickat till barnen. Vi håller till i
Hörnan hela dagen. Sovmorgon fram till klockan 9.00 för den som vill och kan.
Jullovsfritids
Fredag den 22/12 börjar jullovsfritids för de barn som är anmälda.
All verksamhet kommer att vara nere i Längan och ingång B + C. Ankomst senast
9.00, då börjar samlingen. Som vanligt gäller att man anmäler sjukdom och
ledighet på klasstelefonen, ring eller sms:a till nr: 072-393 91 90.
Extrakläder, kåsa/spork/vattenflaska samt kläder efter väder ska vara
nedpackat i ryggsäcken varje dag.
Fredag den 22/12 hänger Barren av sig i ingång B, Löven i ingång C.
De andra lovdagarna hänger alla barn av sig i ingång C.

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

Veckans schema
V
51
Måndag

Förskoleklass

Tisdag FM: Stationer
EM: Högläsning Sandvargen
FM: Bild & Skapande/Musik
EM: Massagesaga
Torsdag

Hela FK har fritids i Hörnan.
Lek ute/inne

Hela FK går till Längan och
har fritids kl. 13.30

Hela FK går till Längan och
har fritids kl. 13.30

Klassens dag
Vi pysslar och myser i Hörnan
hela dagen.
Sovmorgon till kl. 9.00 för de
som vill och kan.

Fredag

Kom ihåg

FM: Matte- former/Bakning
Em: Pyssel

Onsdag

Fritids

JULLOVSFRITIDS FÖR DE
BARN SOM ÄR ANMÄLDA

SKOLAVSLUTNING
FACKELTÅG 15:30-17:30

