Hej där hemma!

Välkomna till en ny termin på fritids! Vi håller just nu på att skola in våra nya barn och vi
tränar för fullt på rutiner och annat som är viktigt att känna till på fritids. Vi startar som
vanligt med att gå ut och leka efter skolan och äter mellis klockan 1400. Därefter är det för det
mesta valfritt att vara inne eller ute. Så snart alla känner sig varma i kläderna kommer vi att
dra i gång någon av våra populära turneringar och hösttävlingen. Vi ritar och målar, skapar
och bygger, spelar spel och leker så det står härliga till. OBS! det är mycket viktigt att alltid
säga till när ni går hem. Vi tränar jättemycket med barnen och ber er föräldrar (eller syskon)
att alltid hjälpa barnen att säga till en vuxen vid hemgång.
Helene är för tillfället sjukskriven och då har vi Sofia hos oss som vikarie.
Vi vill påminna alla föräldrar om att kontrollera att barnens schema stämmer. Några tider kan
ju ha förändrats sedan förra terminen. Det går bra att skriva dessa i kontaktboken, som vi tittar
i varje dag (om den finns på plats… ☺) Snart kommer terminens lovlapp att skickas hem till
er via kontaktboken så håll utkik så att den inte kommer bort. Där finns information om lov
och stängningsdag. Det är bara att fylla i tider och lämna in lappen till oss i god tid före lovet.
Under höstterminen kommer vi att ha ett föräldrafika där ni är välkomna till oss på fritids för
att se vår verksamhet och fika tillsammans med barnen och oss. Inbjudan kommer senare.
Det är viktigt att barnen har ordentligt med kläder (som är märkta) eftersom vi är ute mycket
oavsett väder. Vi har ganska små möjligheter att torka kläderna här. Märk gärna även
gymnastikpåsar och väskor så behöver ingen ta fel med sig hem. Det är många väskor som ser
likadana ut…
Det har varit ganska mycket konflikter och ledsamheter runt Pokemonkorten både i skolan
och på fritids. Därför har vi haft ett stormöte på Boaormens fritids och tillsammans beslutat
att inte tillåta Pokemonkort på fritids.
Våra hembrev ligger på Tegelvikens hemsida under fritidshem, Boaormen, hembrev. Det går
att prenumerera på dem så missar ni inget. Våra klasser lägger också ut våra hembrev på sina
bloggar så då finns det flera möjligheter för er att ta del av vår information.
Anette, Micke och Sofia.

