Veckobrev inför v. 44 + 45
Hej alla familjer!

Först Höstlovet vecka 44
Då gäller dessa tider och platser.
Öppning 6.30 i avdelning Deje
FK-Åk 1 i avdelning Deje 6.30-17.30
ÅK 2-5 i avdelning C 8-16.30
Stängning i avdelning Deje 16.30-17.30
Vi vill att samtliga barn är på plats på fritids senast 09.00 då vi har samling och berättar om
dagen. Vänligen meddela oss innan 09.00 varje dag om era barn får ändrade tider på
lovfritids eller om de kommer att vara lediga.
Vi kommer att åka iväg till parklekar och andra aktiviteter under dagarna och är oftast tillbaka
på skolan ca 15.00. Packa ryggsäcken varje dag som ni gör till naturdagarna. Kåsa och
spork i påse, sittunderlag, fylld vattenflaska, frukt och ett litet ombyte.
Sedan ska barnen vara klädda efter vädret så att de klarar att vara ute under hela dagen.
Har ni frågor om vart vi befinner oss olika dagar är ni välkomna att höra av er till oss via vår
telefon eller sms.

Vecka 45
Vi vill göra er uppmärksam på två saker.
1. På tisdag är det samling senast klockan 8.00 utanför Hörnan för att
idrottslärare Jenny har fixat så att de ska åka buss till Skogås Racketcenter
och spela badminton på elevernas idrottslektion.

2. Det är Löven som simmar på tisdag denna vecka. Detta för att båda
grupperna ska få simma lika många gånger innan terminens slut.
.
Vi fortsätter med öppning(6.30-7.30) och stäng(16.30-17.30) på Dejegatan för de
som behöver omsorg.
Hörnan öppnar 7.45

Till kalendern
Fredag 26/11 Vi får besök av folktandvården
Tisdag 21/12 Terminsavslutning
Tisdag 11/1 Skolstart

Kontaktuppgifter
E-post:
tomasbjork@friskolanhastens.se anneliraitalammi@friskolanhastens.se
birgittamastvik@friskolanhastens.se
Hemsidan friskolanhastens.se
Där gör ni med fördel sjukanmälan från och med nu, under fliken föräldrar.

Telefonnummer till förskoleklassen:
072-393 91 90 Det går bra att sms:a.

Vi önskar er en riktigt trevlig helg,
Birgitta, Tomas, Anneli och Linus

V. 45

Förskoleklass 8.15-13.00

Fritids 13.00-16.20

Måndag Samling 8.15
Musik
Seek of the week

Lek ute/inne i Hörnan

Kom ihåg

Tisdag

Ni kan lämna direkt till
Friskis och Svettis 8.15

OBS! Samling 8.00 utanför
Hörnan.
Vi ska åka till skogås och spela
badminton.

OBS!! Simning för Löven

Skapande i Hörnan för de barn
som inte badar.

Badkläder och handduk
tillbaka ca 16.00

Onsdag Samling 8.15
Svenska
Massage saga
Torsdag Samling 8.15
Matematik
Vi tar oss till Farstanäset.

Skapande med
veckans bokstav.

Vi är tillbaka ca 15.00
från Farstanäset.

Packa ryggsäck med:
kåsa, spork i påse,
vattenflaska, en frukt,
sittunderlag, ett ombyte
med kalsong/trosa,
byxa, tröja.
En termos med varm
dryck om ni vill.

Fredag Hemspråk 8.00-9.00
Samling 9.00
Matematik
Några barn besöker skolsyster
Agneta.

Städ och fix

