Januaribrev för förskoleklass 2018
Välkomna tillbaka efter jullovet!
Vi hoppas att ni har haft ett bra och avkopplande lov. Tyvärr fick vi inte så mycket snö men det hoppas
jag att vi får snart innan sportlovet. Men nu kör vi igång en ny termin.
Vi kommer att ha några förändringar nu till vårterminen.
Vi kommer att ha idrott med årskurs 1, men vi har fortfarande idrotten på onsdagar. Vi är tre
pedagoger som följer med. Glöm inte att namna kläderna och handduken.
Qing har gått upp i tjänst och kommer att jobba lite mer i vårt klassrum och detta gör att vi kan gå på
fler utflykter. Vi kommer att jobba mer med naturen och vad som händer i naturen när vi går ifrån
vinter till vår.
Då det är vinter och förhoppningsvis snö planerar vi för längdskidåkning måndagen den 22 jan kl. 811. Längdskidor, stavar samt pjäxor finns till gratis utlåning till alla. Hoppas att ni föräldrar har
möjlighet att lämna era barn på Lassalyckan kl. 8.00. Vi går tillbaka till skolan runt 11 och äter lunch
ca kl. 12 på skolan. Var snälla och maila oss om ni inte kan samordna skjuts till Lassalyckan. I så fall
fixar vi det. Maila gärna längden och skostorlek på era barn så går det fortare när vi lånar skidor.
Barnen får gärna ta med en liten fika eller frukt. Ta gärna med något att dricka.
Torsdagen den 25 januari ska vi till simhallen. Vi går ifrån skolan 9.00 och är tillbaka till lunch.
Tänk att det är kallt ute och att barnen behöver ha bra kläder på sig. Gärna mössa och vantar. Många
har tyvärr blivit av med sina extra kläder vilket är väldigt tråkigt. Namna gärna era kläder. Det är
även bra om ni har en liten korg på barnens plats som de kan ha sina extra kläder i.

Lovdagar under våren 180109-180614
(avslutning på kvällen klockan 18.00)
Måndag 12 februari-fredag 16 februari
Måndag 12 mars - stängt förskola, fritids
Tisdag 3 april-fredag 6 april
Fredag 27 april
Måndag 30 april
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