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Månadsbrev maj/juni -13
Finnstaskolans fritids

Hejsan!
Här kommer det sista månadsbrevet för detta läsår.
Fritidshemmens dag
Tack alla föräldrar som kom och firade fritidshemmens dag med oss!

PÅMINNELSE!
Fritids är stängt måndagen den 17 juni (dagen efter skolavslutningen) för utvärdering av
verksamheten och planering inför höstterminen.
Discot 24 maj
Vi vill tacka för ett trevligt disco. Det var roligt att så många kom. Vi vuxna hade lika trevligt som barnen.
Extrakläder/kvarglömda kläder
Se till att ta med er alla extrakläder hem innan sommarlovet – barnen växer under sommaren och
kapprummen kommer städas den 17 juni – några grupper kommer dessutom att byta kapprum till nästa läsår.
Det gäller även stövlar och regnkläder. Vi ansvarar ej för kläder som lämnas kvar över sommaren!
Måndag den 3 juni mellan 15.00-16.30 är sista chansen att hämta kvarglömda kläder, sedan tvättas de och
skänks till bättre behövande/välgörenhet.
Viktig info
Den 5 juni kommer vi på fritids att jobba med fritidshemsutveckling på eftermiddagen. Det innebär att ingen
ordinarie personal jobbar denna eftermiddag. Vi kommer att ha vikarier, men vill ändå vädja till er att i den
mån det går ordna med tidigare hämtning denna dag. Meddela er sippa senast 31 maj om ert barn inte
kommer att kunna gå hem tidigare.
Den 12 juni skall all personal på Finnstaskolan ut på lite trevligheter. Vi kommer alla att åka från skolan
15.30, så efter det kommer ingen ordinarie personal att finnas på fritids. Vi kommer att ha vikarier, men vill
ändå vädja till er att i den mån det går ordna med tidigare hämtning denna dag. Meddela er sippa senast 5
juni om ert barn inte kommer att kunna gå hem tidigare.
Sommarlovstider
Vi påminner om att lappen med ditt barns sommartider ska lämnas in senast den 10 juni (gäller endast er som
anmält fritids i sommar).

Vi tackar för det här läsåret och önskar er alla en glad och skön sommar!
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

