God fortsättning på det nya året alla familjer!
Nu är vi igång efter jullovet och barnen känns väldigt glada att vara samlade igen. Härligt!
Ny medarbetare på Hästens
Vi har fått en ny fritidspedagog på Hästens, hon heter Emelie och kommer att träffa barnen både i FK
och på fritids. Vi ser fram emot att lära känna henne!

Skridskor
På måndag är det dags för skridskoåkning för våra FK:are. Vi kommer att åka på Farsta IP och
precis som under våra naturdagar gäller såklart att barnen har ordentligt med kläder på sig
och gärna en uppsättning extrakläder i ryggsäcken. Vi kommer att äta lunch och mellis ute.
Kom ihåg att ta med: skridskor, hjälm, tjocka vantar, vattenflaska, sittunderlag och gärna en
frukt och varm dryck. Vi kommer tillbaka till skolan ca 15.00.
Kurser i Längan
Från och med vecka 4 börjar vi med kurser igen. En kurs kommer att vara att tillverka
käpphästar. Vi efterlyser nu raggsockor och stora strumpor som vi kan använda till detta.
Har ni ensamma strumpor som väntar på att bli använda får vi mer än gärna ta med dessa till
oss. Tack!
Trevlig helg!
Hälsningar Tomas och Karolina
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
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

Schema
Vecka 3
Måndag

Tisdag

Förskoleklass

Fritids

FM: Veckans djur
EM: Skrid skor

FM: Veckans bokstav
EM: Sandvargen

Kom ihåg
Skridskor
Hjälm
Tjocka vantar
Vattenflaska
Sittunderlag
Frukt/Varm dryck

Hela FK går till
Längan och har
fritids kl. 13.30

Onsdag

FM: Bild/Skapande & Musik
EM: Massagesaga

Hela FK går till
Forsängsparken
(Farsta Strand)
13,30 tillbaka i
Längan senast 16,00

Torsdag

FM: Inomhusidrott på
Friskis & Svettis 8.00
EM: Matte

Hela FK har fritids
i Hörnan. Lek
ute/inne







Fredag

FM: Veckans bokstav
EM: Städ & Fix

Idrottskläder
Inomhusskor
Handduk
Fylld
vattenflaska
Gärna en frukt

Hela FK går till
Längan och har
fritids kl. 13.30

TILL KALENDERN
9 januari: Terminsstart
23 februari: Studiedag för all personal, skolan och fritids stängd
26 feb-2 mars: Sportlov
3-6 april: Påsklov
30 april: Lovdag
11 maj: Lovdag
8 juni: Terminens sista dag

