SEPTEMBER 2015

FRITIDS MÅNADSBREV

Varmt välkomna till ett nytt läsår på fritids!
Här kommer lite kort information om verksamheten:
Morgonfritids
Pedagogerna möter ert barn på torget på morgonen.
Frukost serveras 07:20-08:00 i Bistron. De barn som inte äter frukost gör ett val direkt när de kommer på
morgonen.
Eftermiddagsfritids
När skoldagen är slut samlas vi i respektive hemrum för en fritidsstund.
Där tar vi upp närvaro och pratar om vad som kommer att hända
under eftermiddagen. På fritidsstunden gör barnen även ett val, deltar i en verkstad, alternativt går ut på
gården. Verkstädernas dagar och
tider meddelas på infotavlan utanför fritids och via barnens schema på Infomentor.
År F äter mellanmål 13:45 och övriga grupper från ca 14:00.
Mellanmålet serveras i Bistron.
En gång/vecka har årsgrupperna en verkstad som vi kallar ”Utekul”. Vilken veckodag som är aktuell för ert
barn står på fritidsplaneringen. Det innebär att barnen behöver ha med sig ”kläder efter väder”! ☺
Vi har tillsammans med barn & föräldrar bestämt att egna leksaker stannar hemma. Fritidsrådet planerar
istället leksaksdagar några gånger/termin, där alla barn får ta med sig en leksak hemifrån.
Hämtning och lämning
Kom gärna in på en kopp kaffe… ☺ Barnens fritidslistor med vistelsetider finns utanför torget. Fyll gärna
i dem veckovis!
Det här ser
•
•
•
•

vi gärna att ni stödjer ert barn med vid hämtning och lämning:
När barnen går hem vill vi att de säger ”Hejdå!” till en pedagog.
Flyttar knappen på fritidstavlan.
Stryker sig på listan.
När det gäller att följa med en kompis hem, vill vi gärna att ni bestämmer detta en dag innan.
Meddela gärna på fritidslistan eller säg till någon av pedagogerna.
• Vid lämning är viktigt att ert barn säger till att de har kommit till en pedagog på morgonfritids,
så vi kan ta emot på ett bra sätt.

Klubben - fritidsverksamhet för år 3-6
På våning 3 finns fritids för år 3-6. Vi har gjort det valet för att kunna erbjuda barnen en verksamhet
anpassad till deras ålder. De barn som behöver morgontillsyn kommer till våning 1 på morgonen.

Frukost serveras i Bistron 07:20 – 08:00
Mellanmål serveras 13:45 – 14:30

