en härlig vårtermin tillsammans
med Er och Era barn!

Vi ses!

Mikaela, Smulan,

Matilda, Johannes
Sara, Moriss
& Emton

Psst…

Följ oss gärna på instagram, @vastrastenhagensfritids

Västra Stenhagenskolan

Vi ser fram emot

Tisdagar under vårterminen 2019

Hej alla fritidsföräldrar
Vi, som jobbar kring Era barn, vill med detta brev påminna och informera
Er om några saker:
















Öppning sker kl. 7.00, alla barn går ut 7.30 och är på skolgården
tills det ringer in kl. 8.15.
Vi serverar frukost mellan 7.00-7.15.
Mellan kl. 13.20 - 14.00 äter barnen mellanmål i sina klassrum.
Vi har aktiviteter varje dag mellan kl. 15.00 – 16.00
(fritidsaktiviteterna skickas ut varje månad). Hämta därför gärna
Ert barn före kl. 15.00 eller efter kl. 16.00.
Vi är ute alla raster varje dag (ca 2.5 timmar om dagen),
kläder efter väder! Se till att ditt barn har extrakläder på sin
hylla i hallen.
Om Ert barn ska följa med en kompis hem vill vi ha en lapp från
Er, ett sms/mail eller att ni ringer till oss på vår telefon.
För att underlätta för barn och personal är det bra om ni
tillsammans med ert barn bestämmer tid varje dag när hen ska gå
hem själv eller blir hämtad.
Kom ihåg att alltid meddela oss när Ni hämtar Ert barn! Ute ser ni
oss personal i gula västar.
Ni kan alltid skicka ett sms om vi inte svarar då ni ringer, vi
försöker kolla av telefonen under dagen, annars använder vi alltid
den från kl. 14.00.
Vi har samling och fruktstund ca kl. 16.00.
Vi stänger kl. 17.30.
Allt detta är för att vi ska kunna, på ett säkert sätt,
ta hand om Ert barn!

Telefonnummer till fritids: 0722- 54 34 22

Från och med vårterminen kommer fritids att delta på skolans
arbetsplatsträffar, APT. Det är viktigt att fritids och skola får tid för
gemensamt arbete och reflektion. Det innebär att vi behöver stänga
fritids kl. 16 under följande datum: 29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 28/5. De
elever som är i stort behov av att stanna efter 16.00 ska anmälas
särskilt till biträdande rektor Erica de Korostenski
på erica.dekorostenski@uppsala.se senast
2 veckor innan APT äger rum.

Terminens viktiga datum:
Januari

Februari

7/1 Planeringsdag STÄNGT
8/1 Skolstart
29/1 APT (fritids stänger 16.00)

18/2-22/2 Sportlov
26/2 APT (fritids stänger 16.00)

April
Mars
26/3 APT (fritids stänger 16.00)
Fritidsenkät

Maj
1/5 Första maj, STÄNGT
14/5 Fritidshemmets dag
28/5 APT (fritids stänger 16.00)
30/5 Kristi Himmelsfärd dag, STÄNGT
31/5 Klämdag, fritids öppet

3/4 Gosedjursdagen
15/4-18/4 Påsklov
19/4 Långfredag, STÄNGT
22/4 Annandag påsk, STÄNGT
23/4 APT (fritids stänger 16.00)
30/4 Valborg, fritids öppet

Juni
6/6 Nationaldagen, STÄNGT
7/6 Klämdag, fritids öppet
12/6 Skolavslutning
(Planeringsdag STÄNGT,
datum ej bestämt)
13/6-16/8 Sommarfritids
21/6 Midsommarafton, STÄNGT

