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Hej  alla  Jackets  barn  och  föräldrar!  
    
Den  här  veckan  inleddes  med  en  studiedag  för  lärarna  och  det  var  fritids  för  de  som  anmält  behov  av  omsorg.  
Vi  som  var  här  spelade  pingis,  hade  Just  Dance  och  fick  komma  till  Magdalena  som  höll  i  lekar  med  oss.  Under  
tisdagen  fortsatte  vi  med  det  omtyckta  “mellisgänget”,  en  fysbana  i  idrottshallen  och  fri  lek  ute.  Vår  utedag  
infann  sig  i  skogen  under  en  blå  himmel,  där  avnjöt  vi  vårt  mellanmål.  Några  målade  sina  gipsmasker  under  
torsdagen,  Just  Dance  var  igång  och  även  lek  i  det  fina  vädret.  Veckan  avslutades  med  avslappning  och  fri  lek  
utomhus.  Vi  passar  att  utnyttja  det  fina  vädret!  
Nästa  vecka  är  det  dags  för  Västbergaloppet  för  alla  barn  på  skolan  under  skoltid.  Då  tänkte  vi  att  om  barnen  
vill  kan  de  få  ta  med  sig  en  tröja  och  måla  något  på.  Så,  ta  med  en  tröja  om  ni  vill!    
Nästa  vecka  är  en  kort  vecka  då  torsdagen  är  Kristi  Himmelfärds  dag  och  fredagen  en  klämdag.  För  er  som  
anmält  behov  av  omsorg  är  fritids  öppet.  
Skulle  ert  barn  bli  extra  ledig  uppskattar  vi  ett  samtal  eller  meddelande.  
  
Enkäten  för  barnens  sommarlov/semester  fick  ni  i  21/4  och  skulle  vara  åter  senast  27/4.  Vi  öppnar  upp  den  
igen  under  nästa  vecka  för  er  som  ej  hunnit  svara  ABSOLUT  SISTA  DAG  ATT  SVARA  ÄR  17/!  
Det  är  väldigt  viktigt  att  man  svarar  då  det  påverkar  planering  av  mat  för  ert  barn  samt  semesterplanering  
för  alla  pedagoger  på  Västbergaskolan.  
  
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.  
Vi  vore  tacksamma  om  ni  ringer  på  fritidstelefonerna  om  ni  behöver  nå  barnen  på  eftermiddagarna.  Vi  
försöker  svara  så  fort  vi  kan  och  har  möjlighet.  
  
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.  
  
Information  för  vecka  20  
  
Måndag  11/5: Aktivitetstimme  mellan  kl.  14:45-‐15:45  då  barnen  kan  välja  mellan;  

Uppvärmningsjogg  inför  V-‐loppet,  måla  V-‐tröja,  fotbollsplanen.  
Tisdag  12/5: Aktivitetstimme  mellan  kl.  14:45-‐15:45  då  barnen  kan  välja  mellan;  

Idrottshallen,  måla  V-‐tröja  &  fotbollsplanen.  Ev  fritidsdisco!  
*  Schack  kl.  16:00  för  de  som  anmält  sig.    

Onsdag  13/5: Utedag.    Vi  går  till  skogen  och  tar  med  oss  mellanmål.  Åter  kl  15.45.  
Natur  &  Miljö  -‐  tipsrunda  +  miljötävling.  

Torsdag  14/5: LEDIGA  -‐  KRISTI  HIMMELSFÄRDS  DAG  
Fredag  15/5: KLÄMDAG  -‐  OMSORG  FÖR  DE  SOM  ANMÄLT  BEHOV  
  
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  
  


