Hej där hemma!

Nu har vi kommit en bit in på terminen och alla våra nya barn börjar känna sig säkra på
rutiner och regler på fritids. Vi har dragit igång med hösttävlingen och alla som vill får
vara med. Där tränar vi på att tänka strategiskt, att gissa sannolikheten, träna på plus
samt uppskattning. Alla deltagare får poäng bara genom att delta.
Den här veckan startar vår Farledsturnering. Den går ut på att slå tärningar och räkna ut
resultatet och därefter ta så många steg framåt som tärningarna visade. Först i mål vinner
och går vidare till nästa omgång. Vi jobbar med matte på ett lekfullt sätt. Den kommer
att pågå ett antal veckor framöver.
Just nu håller vi på att baka till föräldrafikat som är tisdagen den 11/10 mellan klockan
1430 och 1700. Då är ni föräldrar hjärtligt välkomna till oss på fritids för att fika
tillsammans med era barn och prova på våra aktiviteter. Separat inbjudan kommer.
Vi vill påminna om att frukosten börjar severas klockan 700 och barnen behöver vara här
senast klockan 710 för att hinna äta innan vi går ut 730. Det är också bra om du som
förälder meddelar om ditt barn redan har ätit hemma om ni har morgonomsorg.
På fritids har vi hunnit med en hel del roliga saker i början på terminen. Vi har lekt
mycket tillsammans utomhus och inomhus har vi tillverkat allt ifrån ormar och
dinosaurier till dukar och gosedjurshus. I idrotthallen har vi lek och tränat på
samarbetsövningar och så har vi haft fritidsråd där barnen har fått komma med
önskemål om aktiviteter och annat som vi kan göra på fritids. Turneringar är en
favoritaktivitet… ☺
Vi vill påminna er att lämna in lovlappen angående höstlovet vecka 44. Senast den 18/10
vill vi ha lappen. Om barnet ska vara ledigt och har specialkost så behöver köket
meddelas så att de inte behöver laga specialkost i onödan.
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