Hej alla familjer,
Vilken fantastisk vinteridrottsdag vi hade i Farstanäset i onsdags! Härligt att se barnen utföra
uppdragen vid de olika stationerna och samarbeta så bra i de olika kompisgrupperna!

Studiedag fredag den 23/2
Vi vill påminna om att skola och fritids är stängt fredag den 23/2, då all personal har
utvecklingsdag.
Prao-praoelev till FK
Vecka 8 kommer praoeleven David till förskoleklassen och ska vara med oss hela veckan.
David, som faktiskt är en gammal Hästens elev, går i årskurs 8 på Farsta grundskola och vi ser
såklart fram emot att få lära känna honom!
Påsklovsanmälan
Det har redan blivit dags att fylla i ledighet för Påsklov och lovdagar (se bifogat dokument)
då vi behöver göra matbeställningar, meddela personal om de beviljas ledighet, lägga
schema och planera aktiviteter. Därför vill vi att ni svarar senast måndag 5 mars . Tack!
Snart byter vi bloggen mot instagram
Vi på skolan har beslutat att övergå till instagram och stänga ner våra bloggar. Detta gör vi
både för att det ska vara lättare att följa och för att det ska bli ett stängt forum. Vi kommer
starta klasskonton och de kommer att vara stängda. Det betyder att alla som vill följa oss
måste bli godkända av oss. Från och med nästa vecka kommer det att finnas en lista där vi
vill att ni fyller i vem ni är och vad ni heter på instagram så att vi kan godkänna er.
Har ni en moster, kusin eller annan som också vill följa så fyll även i detta.
Namn på instagramkontona kommer inom kort.

En hälsning från Hästens VD, Per Wiman
”Hej alla Vårdnadshavare med barn på fritids Hästens.
Från och med Februari faktureringen inför vi OCR nummer på våra fakturor. OCR numret är
kopplat till något som heter "hård kontroll", dvs. att betalningen bara går att genomföra om
rätt OCR nummer anges.
Skälet till detta är att vår externa Bokföringsbyrå, i alltför stor utsträckning, har haft svårt att
utläsa vilken kund som betalt vad. Tack för er förståelse.”
Med vänlig hälsning
Per Wiman

Trevlig helg!
Hälsningar Tomas, Karolina och Emelie

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 7
Måndag

Tisdag

Förskoleklass
FM: Veckans djur
EM: Skridskor, tillbaka ca
15.00

FM: Veckans bokstav
EM: Sandvargen

Fritids
Fritids i Hörnan
efter
skridskoåkningen.
Vi går ner till
Längan kl. 16.20

FM: Musik, bild/skapande

Hela FK går till
Längan och har
kurser på fritids kl.
13.30

Torsdag

FM: Inomhusidrott på Friskis
& Svettis 8.00
EM: Matte

Hela FK har fritids
i Hörnan. Lek
ute/inne
Vi går ner till
Längan kl. 16.20
Barren simmar

FM: Veckans bokstav
EM: Städ & Fix

Skridskor
Hjälm
Tjocka vantar
Kåsa/spork
Vattenflaska
Sittunderlag
Frukt/Varm dryck

Hela FK går till
Längan och har
kurser på fritids kl.
13.30

Onsdag

Fredag

Kom ihåg

Barren går till
Längan och har
fritids kl. 13.30






Barren




Idrottskläder
Inomhusskor
Handduk
Fylld vattenflaska
Gärna en frukt
ta med:
Badkläder
Handduk
Fylld vattenflaska

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

