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Information  till  alla  som  anmält  omsorg  under  SPORTLOVET!!  
  
Vad  kul  att  ni  vill  tillbringa  sportlovet  här  med  oss  på  Jacket!  
Vi  kommer  att  vara  i  Jackets  lokaler  under  lovet  samt  göra  en  del  utflykter  under  dagarna.  Därför  är  det  viktigt  
att  vara  på  plats  senast  kl.  09.00,  då  en  del  aktiviteter  startar.  
Blir  man  sjuk  eller  extra  ledig  är  det  viktigt  att  meddela  oss  detta  innan  kl.09.00.    
  
Det  är  också  bra  att  ha  skridskor,  hjälm,  madrass  eller  pulka  här  eftersom  det  kan  bli  en  del  spontana  
lekar/aktiviteter  beroende  på  väder.  Övrigt  program  för  veckan  se  nedan,  Sportlovet  v  9.  
  
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.  

  
Denna  information  kommer  att  finnas  på  hemsidan  och  på  stora  vita  tavlan  i  Jackets  korridor.  På  vita  tavlan  
finns  även  annan  viktig  och  intressant  information.  
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Måndag  23/2: Efter  lunch  åker  alla  till  Vasaparken,  där  finns  möjlighet  att  åka  skridskor  eller  gå  till  
Stadsbiblioteket.  Vi  tar  med  oss  mellanmål  och  är  åter  på  skolan  senast  kl.  16.00.    
     

Tisdag  24/2: Aktiviteter  på  hemmaplan,  bl.  a  Just  dance,  frågetävling  &  idrottshall.  
  

Onsdag  25/2: Alla  fritids  har  en  gemens  dag,  VINTER  VM  UTOMHUS  kl.  9.30-‐15.00.  
  

Torsdag  26/2: Efter  lunch  åker  vi  till  Vasaparken  tillsammans  med  Luren,  där  finns  möjlighet  att  åka    
skridskor  eller  leka.  
Vi  tar  med  oss  mellanmål  och  är  åter  på  skolan  senast  kl.  16.00.  

  
Fredag  27/2: Vi  åker  till  Lugnet  för  att  grilla  korv  till  lunch,  leker  och  har  skoj.  

Tillbaka  ca  14.30.  
  
  

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.    
  
Trevlig  helg!  /Jacket  
jacket@vastbergaskolan.se  
  


