Fritids Kobran veckobrev v.51
Info veckan som varit...
I måndags hade vi utelekar med eleverna som ”Röda lyktan stopp” och frilek.
Under hela veckan kunde man julpyssla inne i verksta´n, vilket många elever gjorde.
Under tisdagen var skogsgruppen till skogen och fortsatte att bygga på sin koja och samtalade om
hur deras bygge skulle se ut inför det kommande snöfallet. Vilket blir spännande för eleverna att se
om deras koja blivit en hydda vid nästa tillfälle.
När det blev onsdag så gick 2b blåbär till Bultens fritidshem och lekte där både inomhus och
utomhus.
Yogagruppen hade ett yoga och avslappningspass med ca 20 elever. Eleverna fick prova på olika
yoga positioner med hjälp av bildstöd och en pedagog som visade samtidigt. Detta ger eleverna
möjlighet till rekreation och påfyllning av energi för resten av dagen.
Utelek på fotbollsplanen med frilek.
I torsdags var det sista tillfället för den här omgången av ”Fritids utan gränser”. Detta är något vi
kommer att fortsätta med nästa termin där eleverna får göra nya val inför vilken aktivitet de vill
delta i. Syftet med detta är att eleverna ska få möjlighet att lära känna andra över avdelningarna,
vilket vi ser har skett då våra elever leker med äldre och yngre elever på raster och på fritidstid.
Under fredagseftermiddagen lekte vi korvkiosk på mellanmålet. Inför att man skulle gå in och
”handla” korv så fick man en fråga av en pedagog och när man svarade rätt så fick man en
monopolpeng, som man sedan handlade med.
Efter det festliga mellanmålet så var det Juldisco där vi lyssnade på julmusik och hade limbodans.
Några elever fick sjunga med i sångerna med mikrofon.
Info denna v.51
Mån - Julfilm på biografen Tellus kl.13.30-16.30
Tis - Schack kl.15.00-16.00
Utelek Kobrangården
Ons - Pingis inne kl.14.30-16.30
Fotbollsplanen utelek
Tors - Pingis inne kl.15.00-16.30
Fotbollsplanen utelek
Fre - Julavslutning fritids från kl.11.30.
Leksaksdag
Utelek Kobrangården
Övrig info
Nu när den härliga snön har kommit behöver barnen ha kläder att kunna leka i alla väder. Därför är
det bra att ditt barn har extrakläder, extra par vantar och varma kläder. Detta då vi är ute
varje dag.
Vi i personal påminner och påpekar till alla barn att sätta på sig rätt kläder efter väder. Prata gärna
med era barn hemma om detta också.
Ha en trevlig vecka! / Chimo, Mia, Ida, Elias, Cicki och Ann-Sofie.

