
Veckoinfo JACKET v 42-43 2014-10-17

Hej alla Jackets barn och föräldrar!

“Regnet det bara öser ner”.... Alltså, jätteviktigt med regnkläder och kanske extra kläder. Vi försöker påminna 
och säga till barnen att ta på regnkläder när vi anser att det nödvändigt men det slarvas på många håll. Ni får 
gärna påminna på hemmafronten också, vikten av regnkläder vi dåligt väder. Veckan som gått har innehållit SPA, 
skogen där vi slöjdar samt har fri lek i för de som vill. Vi har börjat tillverka smycken. Massor av fotboll där barnen 
ofta vill utmana personalen, dans och spel. Vi bakar inför vår Halloweenfest nästa fredag och har även börjat 
med Halloweenpyssel samt förberedelser inför festen.
Alltså, nästa fredag 24/10 har Jacket Hallonfest på eftermiddagen mellan ca 14.30-16.00. Fritt fram att klä ut sig 
om man vill. Så nästa vecka kommer innehålla en hel del förberedelser tillsammans med barnen.
Hela arbetslaget arbetar vidare med hur vi är mot varandra och det känns att vi gör framsteg tillsammans!

Tack för alla svar rörande omsorgsbehov under höstlovet! Kom gärna med synpunkter hur ni upplevde att 
svara den digitala vägen istället för pappersvägen,  jacket@vastbergaskolan.se.

Glöm inte att fylla i blankett (intyg) om barnen ska gå hem själva och där även bestämma en tid när barnet ska 
gå hem själv, inte en flytande tid. När ni bestämmer en tid barnet ska gå hem ha i åtanke att vi försöker hålla en 
aktivitetstimme mellan ca 14:45-15:45.

Ni får gärna spara, rengöra och ta med glasburkar som barnen kan göra ljuslyktor av. Den klassiska sillburken är 
en lagom storlek. 

Denna info kommer att finnas på hemsidan och på stora vita tavlan i Jackets korridor.
Det finns även bifogade dokument på hemsidan med bra och viktig information (se nedan):
*Hur en vanlig skoldag kan se ut med skola och fritids på Jacket
*Trivselregler på Jackets fritids     *Veckoinfo

ps. Jacket byter mailadress från .com till .se Maila alltså i fortsättningen till jacket@vastbergaskolan.se

Info för vecka 43

Måndag: UTEDAG, SKOGEN eller FOTBOLLSPLAN efter mellis, skogen tillbaka ca 15:45.
Tisdag: Aktivitetstimme mellan kl. 15-16 då barnen kan välja mellan;

Halloweenpyssel, slöjda i skogen och fotbollsplanen.
* Schack kl. 16:00 för de som anmält sig.

Onsdag: Aktivitetstimme mellan kl. 15-16 då barnen kan välja mellan;
Film efter dagens skolutflykter, matsalsgården/fotbollsplanen.

Torsdag: Aktivitetstimme mellan kl. 15-16 då barnen kan välja mellan;
Halloweenpyssel, förberedelser inne och fotbollsplanen.

Fredag: Halloweenfest ca 14.30-16.00! (läskigt mellanmål på avdelningen)!

Jackets öppettider är: 7:30-17:00. Därefter går personal med de barn som är kvar ner till lilla matsalen.
Där får barn från alla avdelningar vara från 16:45-18:00 då skolan stänger. 
Mellan kl. 7:30-8:00 tar vi emot era barn utomhus på matsalsgården. 
Om barnen ska gå hem med någon kamrat eller hämtas av någon annan ska det meddelas dagen innan eller på 
morgonen genom lapp eller överenskommelse förälder-personal på Jacket.

Trevlig helg! /Jacket
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