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Hej  alla  Jackets  barn  och  föräldrar!  
    
Det  är  dags  för  terminens  sista  veckobrev  från  Jacket.  Och  det  har  varit  fullspäckat  den  sista  tiden.  Fullt  med  
aktiviteter  och  en  hel  del  städning  i  lokalerna  då  våra  3:or  byter  lokaler  till  hösten.  Den  här  sista  veckan  har  vi  
hunnit  med  att  ha  en  avslutningsfest  på  Jacket  i  måndags,  vi  har  varit  på  Tom  Tits  under  onsdagen  och  vi  kommer  
att  ha  lite  vattenkrig  idag  torsdag.  Och  veckan  avslutas  med  skolavslutning  samt  fritids  för  de  som  anmält  
omsorg.    
Jackets  personal  tackar  för  tre  härliga  år  med  tre  härliga  klasser!  Vi  har  haft  massor  av  kul  tillsammans  och  lärt  
oss  massor  om  varandra,  både  barn  och  vuxna.  Nu  sjunger  vi  upp  inför  morgondagens  avslutning.  
Tackar!  
  
Nu  går  vi  in  på  sommarfritids  och  det  är  extra  viktigt  att  läsa  bifogad  information  om  vad  som  händer  under  
sommarveckorna  för  er  som  anmält  omsorg.  Är  barnen  anmälda  till  sommarfritids  under  jourveckorna  så  
kommer  ytterligare  information  under  nästa  vecka.  
  
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.  
  
  
Information  för  vecka  25  
  
Måndag  15/6: Fritids  är  stängt!  
  
Tisdag  16/6: Barnen  är  på  Jacket  med  Jessica,  Bettan  mfl;  

  
Onsdag  17/6: Barnen  är  på  Jacket  med  annan  personal  (Jacket  har  utvärdering).  

  
Torsdag  18/6: Barnen  är  på  Jacket  +  med  övriga  fritids.  

Vi  förbereder  och  firar  midsommar  tillsammans  alla  fritids.  
  
Fredag  5/6: Midsommarafton  -‐  STÄNGT!  
  
    
  
Trevlig  sommar!    
/Jacket  
jacket@vastbergaskolan.se  
  


