Veckobrev för F A
V.15
Hej därhemma!
Veckans höjdpunkt:
Det är nog att vara tillbaka efter lovet och träff alla kompisar igen. Barnen har ritat om något dem har gjort på
påsklovet, antingen hemma eller på fritids. Jag ville att alla skulle skriva något på sin teckning, inte så lätt men
barnen gjorde så gott dem kunde.
Den tid som är kvar av den här terminen kommer vi att ha mycket repetition på det vi har jobbat med under
året som gått, både i svenska och matematik.
Nästa vecka kommer vi att prata om årstiderna och jobba med det på olika sätt.
Det verkar som att våren är i antågande och den har vi ju väntat på. Jag vill passa på och be er att titta i
barnens klädkorgar så att det finns ombyte där. Snön och isen i pölarna smälter och där vill ju barnen så klart
vara och leka. Det är också bra att det finns gummistövlar till barnen.
När solen tittar fram så får jag ofta frågan om man behöver ha överdrags byxor på sig. Jag säger till barnen att
de kläder som föräldrar har skickat med hemifrån på morgonen skall också vara på under rasterna. Det är
svårt att hålla reda på vilket barn som får vara utan överdrag eller inte.
Har ni andra åsikter om det så hör av er till mig.
Den 28/5 åker vi till Skansen. För att kunna åka måste vi ha med minst 6 föräldrar, gärna fler. Jag är ute i god
tid om man måste söka ledigt för att följa med. Har redan fått med en förälder ☺
Veckan som varit:
Ma: Vi har jobbat med fler och färre. Barnen har samarbetat två och två använt plockmaterial.
Sv: Vi har jobbat med U i bokstavsboken och även klippt och klistrat. Barnen har också ritat sagor i sina
ritböcker, eller ritat om sina drömmar och jag har hjälpt till att skriva ner. Jättefina berättelser ☺
Idrott: Indiansmyg. Anna var sjuk, så det var Madelene och Camilo som hade idrott med barnen.
Bild: Skapande med silkespapper
Musik: Ingen musik, Ingrid sjuk. Vi använde ändå drama salen och gjorde en ordfläta. Fråga barnen hur det
gick till.
Bilagor: Sommarlovslapp, fritidsbrev med inbjudan till Fritidshemmens dag, info från Anna om idrotten.

Vecka 16:
Måndag: Utvecklingssamtal. Välkommen.
Tisdag: Kulturskolan kommer och visar upp olika instrument i matsalen kl. 8.45.
Bokstavsgenomgång bokstaven V.
Onsdag: Idrott ute efter lunch. Kom ihåg ombyte och handduk.
Torsdag: Faddergruppsaktivitet. Rytmik.
Fredag: Musiklek.
Kontaktuppgifter:
marketta.eerikainen@edu.upplands-bro.se ((F A))
anne-lii.wendt@edu.upplands-bro.se (trä- och metallslöjd)
eva.johansson@edu.upplands-bro.se (textilslöjd)
ingrid.granat@edu.upplands-bro.se (musik)
anna.astrom@edu.upplands-bro.se (idrott)
nickepalm@telia.com Föräldrarådsrepresentant Niklas Palm
busterm@hotmail.se Föräldrarådsrepresentant Mikael Ekstedt
anna.flodell.lindberg@upplands-bro.se (Skolsköterska)
Gulsippan fritids: 08-581 694 76
Blåsippans fritids: 08-581 694 72
Hemsida: http://www.upplands-bro.se/1/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kommunala-skolor/finnstaskolan.html

Trevlig Helg/ Marketta

Dessa har samtal på måndag. Jag har fått några ändringar, annars räknar jag med att ni kommer
den tid ni har fått. Vi träffas i klassrummet. Välkommen.
Måndag 15/4-13
kl. 7.30-8.00
Kristina Zakaria
kl. 8.15-8.45
Ledig tid
kl. 9.00-9.30
Ledig tid
kl. 9.45-10.15
Ledig tid
kl. 11.15-11.45 Stephanie Jakob
kl. 12.30-13.00 Claudia Tuohimaa
kl. 13.15-13.45 Sarah El Achkar
kl. 14.00-14.30 Theo Wennergrund
kl. 14.45-15.15 Thea Johansson
kl. 15.30-16.00 Måns Bergkvist
kl. 16.15-16.45 Kim Karhusaari
Barnen kommer att ha uteaktiviteter den här dagen tillsammans med Richard och de andra f-klasserna. De
kommer att vara runt skolan så barnen är inte långt borta. Tänk på att barnen har kläder efter väder.
Richard kommer att ha en lista på samtalstiderna, så att han kan ha koll på det.
Det är bra att komma i god tid så att ni hinner leta reda på ert barn före samtalet.
Det är viktigt att hålla tiderna, då behöver ingen vänta.

2013-04-10

Sommarlov 2013
För att planera sommarens verksamhet och personalens semester behöver vi veta, vilka
veckor som ditt barn är ledigt i sommar. Skolan slutar fredagen den 14 juni. Fritids
är stängt måndagen den 17 juni. Årets jourfritids kommer att vara på Råbyskolan
under v. 26-30.

Med vänliga hälsningar Finnstaskolans fritids!

Lämnas åter senast 6 maj!
---------------------------------------------------------------------------------------

KLIPP

Ska ditt barn stanna kvar på fritids efter skolavslutningen (14 juni)? ja 

nej 

Kryssa i lediga veckor
v.25  (stängt måndag 17/6)
v.26  v.27   v.28  v.29  v.30  Sammanslagning på Råbyskolan
v.31  v.32  v.33  (v.33 stängt fredag 16/8)
Fritids är stängt fredagen den 16 augusti (v.33) p.g.a. personalplanering.
Skolan, inklusive förskoleklasserna, börjar tisdagen den 20 augusti.

Barnets namn: …………………………………………………….
Gulsippan □

Blåsippan □

Vitsippan □

EVENTUELL specialkost: ej fläsk  ej fisk  veg  laktos 
annat ______________________

Förälders underskrift: ……………………………………………..

Öppna □

Månadsbrev april 2013
Finnstaskolans fritids

Hej föräldrar!
Facebook/Instagram
Hoppas ni har sett att våra sippor numera finns på Facebook. Sök upp aktuell avdelning
och ”gilla”, så får ni kontinuerlig information. Öppna verksamheten har startat en
lösenordsskyddad blogg och de finns även på Instagram. Kontakta Malin Sonefors för
mer information.
Påsklovet
För de barn som var här under lovet anordnades bland annat simhallsbesök,
fotbollsturnering, pizzabakning och äggjakt med skattkarta. Det var mycket uppskattat
bland barnen. (Se bilder på facebook.) Precis som vid tidigare lov var det många fler
barn anmälda till fritids än som faktiskt kom. En ljusglimt är att det var något bättre än
under jul- och sportlovet! Tänk på att detta leder till onödiga kostnader för oss!
Fritidshemmens Dag
Vi påminner om Fritidshemmens dag den 14 maj. (Se separat inbjudan.)
Lämnings- och hämtningsrutiner
Nu när vi går mot ljusare tider, märker vi att det är fler barn som vill/får gå hem själva.
Om ni önskar att ert barn ska gå hem själv så behöver ni antingen ringa personalen på
respektive sippa, eller skicka med en underskriven och daterad lapp – om inte annan
skriftlig överenskommelse finns – annars är det upphämtning av förälder som gäller.
Övrig info
Skolan är stängd den 10 maj (Kristi Himmelsfärd). Fritids är stängt måndagen den
17 juni för personalplanering. Vid omsorgsbehov, vänligen kontakta biträdande rektor
Anna Robertsson Hallberg.
Kom ihåg att lämna in sommarlovslappen senast 6 maj (finns på hemsidan).

Med vänliga hälsningar fritids!
Gulsippan: 08-581 694 76 morgan.lindholm@edu.upplands-bro.se
Blåsippan: 08-581 694 72 richard.ramstedt@edu.upplands-bro.se
Vitsippan: 08-581 690 56 jenny.janson@edu.upplands-bro.se
Öppna:
08-581 694 73 malin.sonefors@edu.upplands-bro.se

www.upplands-bro.se/finnstaskolan

TISDAGEN DEN 14 MAJ 13.00
Vi hälsar er föräldrar välkomna till oss på Finnstaskolans fritids, tisdagen
den 14 maj, för att fira Fritidshemmens dag med oss och våra barn! Barnen
vill gärna utmana er föräldrar på en brännbollsmatch. Vi grillar korv till
mellanmål denna eftermiddag (för de inskrivna barnen). Ta gärna med er en
egen picknickkorg.

Hålltider:

Fem-kamp
Mellanmål
Brännboll

F-1

2-5

13.00
14.00
15.00

14.00
14.45
15.30

Välkomna!

UTEGYMNASTIK ☺
Från och med onsdag v 16 så börjar vi med utegymnastik i åk F-4.
Viktigt att alla elever har med sig kläder för rätt väder. Kan vara kallt
fortfarande ute så tänk lager på lager. Det är lättare att ta av sig om man
blir för varm än att stå och frysa hela lektionen.
Även viktigt att alla elever får med sig gymnastikskor. Vill inte ha barn som
springer runt i klackskor, tofflor, barfota och liknande.
Skicka även gärna med era barn en vattenflaska då det inte går att alla
barn ska springa in och dricka under lektionstid.
Mvh Anna Åström Idrottslärare Finnstaskolan.

