Kyrkskolans Fritids Månadsbrev Mars 2018
Så har ytterligare en månad gått med många olika aktiviteter på fritids. Denna period har vi varit ute
mycket då vi har haft utomhustema. Pluto och Jupiter har fått igång sina utedagar. En del har övat
och inte gått så långt och andra har åkt iväg längre och till exempel grillat marshmallows vid lägereld.
Utedagarna är obligatoriska för alla barn med undantag för de som åker hem 15.30 eller tidigare.
Dock räcker det inte med att barnen säger att de inte ska följa med. Vi vill gärna ha ett meddelande
från dig som vårdnadshavare om ditt barn inte ska följa med på utflykten.
Träslöjden för tvåor och treor har fortsatt och är en mycket populär aktivitet, likaså fritidsgympan
som alla kan välja minst en gång i veckan.
Den här perioden har det varit mycket påskpyssel under våra skapande aktiviteter. På Pluto har man
gjort trolldegsmat till Plutos restaurang (som är en mycket populär leklåda).
Vecka 15-19 drar ett nytt tema igång på hela fritids: Naturtema med fokus på kretslopp
Kommunen har ju en ny e-tjänst för barnomsorgen där du som vårdnadshavare lägger in ditt barns
schema. Alla uppgifter såsom namn, adress o telnummer är överflyttade från Dexter, men inga
scheman. Du som vårdnadshavare måste lägga in ditt barns tider i det nya systemet. Vi ber dig att
samtidigt kolla så att telefonnummer och mailadresser stämmer. Du når systemet från kommunens
hemsida.
Det är också dags för sommarlovsplaneringen. Alla barn får hem sommarlovslappen under v. 15 där
vårdnadshavare ska fylla i behov av fritids under sommarlovet. Sista inlämningsdag för lappen är
fredag 20/4. Det är viktigt att vi får in lappen i tid! Om behovet av omsorg förändras efter
inlämningen så be vi dig att meddela detta till fritids så fort som möjligt. Oanmälda barn ses som
lediga under lovet.
Glöm inte att titta i tunnorna med upphittade/kvarglömda kläder. Dessa töms sista fredagen varje
månad. Omärkta kläder som finns i tunnorna då skänks till välgörande ändamål.
Nyhet! Kyrkskolan har en nystartad facebookgrupp som heter Kyrkskolan skola/fritids Sorunda, där ni
kan följa vad vi gör i skolan och på fritids.
Grovplanering för Vt-18 på Kyrkskolans fritids:
Övergripande mål: Öka kamratskapen, skapa trygghet och träna sociala förmågor
-

Vecka 4-8 Hälsotema med fokus på rörelse och avslappning
Vecka 9 Sportlov
Vecka 10-13 Uteverksamhet med fokus på samarbete och lekar
Vecka 14 Påsklov
Vecka 15-19 Naturtema med fokus på kretslopp
Vecka 20-23 Friluftsliv i kommunen

Planerade utedagar: Måndag Solen, Tisdag: Pluto 1:or och 2:or, Torsdag jämn vecka: Pluto/Jupiter
3:or, Torsdag ojämn vecka: Jupiter 2:or. Vi är ute ca 13.30-15.30, aktiviteten är obligatoriskt för alla
barn med undantag för de som åker buss hem 15.30 eller tidigare.
Hälsningar personalen på fritids

