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Hej  alla  Jackets  elever  och  föräldrar!  
  
Japp,  då  var  det  jullov!  Och  vi  fick  ju  lite  snö  i  veckan  till  alla  elevers  glädje.  Den  sista  veckan  på  terminen  har  vi  
pysslat  för  fullt,  bakat,  varit  i  idrottshallen,  kikat  en  del  på  julfilmer  och  förstås  lekt  i  snön.  Under  onsdag  
eftermiddagen  så  hade  vi  även  Jackets  årliga  tårtbakar  tävling.  Alla  gjorde  en  fantastiskt  insats  och  vi  fick  se  
många  fina  kreationer.  Och  glädjande  var  att  samarbetet  i  smågrupperna  var  lysande!  Så  fort  tävlingen  var  över  
så  bjöd  Jacket  in  till  julfika  för  er  föräldrar  och  det  var  riktigt  kul  att  se  den  enorma  uppslutningen.  Hoppas  det  
smakade  av  barnens  julbak.  Tack  för  att  så  många  kom!  Nu  tar  några  jullov  och  några  kommer  att  vara  på  fritids  
under  jullovet.  Det  kommer  alltid  att  finnas  minst  en  pedagog  från  Jacket  under  jullovet.    
  
De  elever  som  har  gjort  doftljus  på  Jacket  senaste  tiden  bör  vara  lite  aktsamma  med  dem  (ha  lite  översikt).  
  
De  elever  som  anmält  omsorg  under  jullovet  har  fått  en  lapp  med  sig  hem  idag  förra  veckan  innehållande  viktig  
information.  Så  titta  i  elevernas  väska  efter  lappen.  Bifogas  även  till  detta  mail.  
  
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.  
  
Denna  info  kommer  att  finnas  på  hemsidan  och  på  stora  vita  tavlan  i  Jackets  korridor.  På  vita  tavlan  finns  även  
annan  viktig  och  intressant  information.  
  
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.  
  
God  Jul  &  Gott  Nytt  År  önskar  vi  på  Jacket!  
  
  
jacket@vastbergaskolan.se  


