
Veckobrev v 23-v24

Hej alla föräldrar och barn!
Här kommer vårterminens sista veckobrev. Vi kan se tillbaka på en fantastisk termin tillsammans 
med era barn. Vi är jätteglada att vi får möjlighet att arbeta med så fina barn.

Den här veckan blev en kort vecka men vi har hunnit med en hel del. Vi har bakat klart alla 
rulltårtor inför skolavslutningen. Det är många som vill baka och tycker att det är rolig. Vi ser det 
som ett bra tillfälle för eleverna att samarbeta i mindre grupper, lära sig läsa recept och följa 
instruktioner. Eftersom det regnade i onsdags så tittade vi på en film och spelade sällskapsspel i 
röda rummet. Under torsdagen så tog vi med mellis till Kristallparken och hade en mysig utflykt. 
Idag fredag avslutade vi eftermiddagen med att ha lite disco. Vi lekte dansstop, limbo och hade 
danstävling. Priserna i danstävlingen gick till dem som vågade vara modiga och bjuda på sig själv i 
dancemoves. Efter dansövningen blev det Just Dance. Tisdagen den 13 juni är det skolavslutningen 
och skolan slutar kl. 10.00, därefter är det fritids. Vi är tacksamma att ni meddelar/skriver på 
Schoolsoft om ert barn är i behov av omsorg eller inte efter skolavslutningen. Fotogruppen kommer 
att ha vernissage på skolavslutningen, där kan ni se gruppens fantastiska foton.

Information till alla som anmält omsorg under sommarlovet!
Från och med onsdag den 14/6, är det sommarfritids. Vad kul att ni vill tillbringa en del av 
sommarlovet här med oss på Jacket. Vi kommer att vara i Jackets lokaler under början av 
lovet (v 24-v 26) 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 ledig är det viktigt att 
meddela oss innan kl 08.30. Detta för att vi måste meddela köket om barnantal för dagen.

Utflykter kommer vi göra på fritids, främst i vårt närområde, så vi ber er därför att kläder 
efter väder finns. Regnkläder, stövlar och extra kläder. Vi kommer att gå på olika äventyr 
som bland annat inkluderar bad. Badkläder och solkräm kan ligga kvar på ert barns hylla. 
Ytterst viktigt att vi får veta om ert barn kan simma eller ej.

De barnen som kommer vara under jourfritids v 27-v 31. Dem kommer vara i Lurens lokaler 
en trappa ner. Öppningen och stängningen sker även där. informationen om jourfritids 
kommer separat. 
Fredag den 16 juni och 14 augusti är det planeringsdag för all personal. Denna dag är fritids 

stängt!

Ett stort tack till alla fina barn och alla 
trevliga föräldrar. Tack för den här terminen.
Vi vill önska er en skön sommar och ett 
härligt sommarlov

Information för vecka 24

Måndag 12/6: Städa iordning inför nästa terminen 
Tisdag 13/6: Skolavslutning
Onsdag 14/6: Sommarfritids (Vi är på Jacket)
Torsdag 15/6: Sommarfritids ( Vi är på Jacket)
Fredag 16/6: Hela skolan stängd. 

Trevlig helg önskar Maggie, Annika, Niclas, Jessica, Åsa, Catharina och Ida
Kontaktuppgifter: jacket@vastbergaskolan.se 072/967 90 56

https://mybabydolls.se/%E2%99%A5-nicoles-forsta-dag-av-sitt-langa-sommarlov-%E2%99%A5/

