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Juni Månadsbrev
SOMMARHÄLSNING!!!!!
Ja så lägger vi även juni bakom oss med skolavslutningar,
fotbollsskola och inskolningar av nya fritids barn från förskolan och
Sjöhästen samt att vi nu kan varva ner och bara få njuta av sol, bad
och ledighet.
Under första sommarlovsveckan var det fotbollsskola och då passade
vi på att ha inskolning av barn på förskolorna som ska börja på vårt
fritidshem. Vi Hälsar Dem VÄLKOMNA när vi börjar efter
sommarlovet v.32.
Vi har haft några från fritids som valt att delta i fotbollsskolan som
ÖIF anordnar. Under denna vecka inföll Midsommarafton och vi har
då som tradition att fira den tillsammans med förskolan ”Skolan ska
präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning
och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla
ett kulturarv-värden, traditioner, språk, kunskaper- från en
generation till nästa” Lpo 2011. Detta året var det vår tur att anordna
midsommarfest och då bjöd vi också in Sjöhästens personal och barn.
Roligt att alla olika omsorger umgås och att barnen får lära känna
varandra då de senare kanske kommer att gå tillsammans i Korsberga
skola. Det var dans och lek kring vår midsommarstång som barnen
varit med o klätt

Efter dans var det dags för lite fri lek och att lära känna varandra. Vår
innergård på skolan var iordningställd med bord och stolar
utplacerade där det sedan bjöds på god midsommarmat som vår
fantastiska personal i köket på förskolan och skolan tillagat.

ETT STORT TACK TILL DEM!!!!! Som avslutning på denna fest bjöds

GOTT GOTTI GOTTGOTT!!!!!!!!!!!!! O MIDSOMMAR
Nu väntar semester och ledighet för alla barn och personal och vi
laddar batterierna inför höstterminen och allt som kommer att hända
då.
Här kommer lite information om detta:0)
På fritids kommer det att bli lite förändringar eftersom Susanna
väntar barn och kommer att vara mammaledig.
Julia kommer att sluta hos oss. Nya utmaningar väntar henne och vi
vill Tacka henne för Allt Hon Gjort För Vårt Fritids!!!!!! Filmen hon
gjorde med några av fritisbarnen inför Claras bröllopsfest blev en
SUCCE! TACK JULIA för ditt initiativ!!!!!!
Vi Välkomnar vår nya kollega Simon Claesson till oss. Simon har varit
och hälsat på oss under midsommarveckan så han har lärt känna en
del av barnen och det kändes sååå braaa!!!!!!!! Vad det gäller ert/era
barns schema som ni nu har gjort via dexter kommer nu att göras
genom till något som heter V-Klass. Ni som föräldrar kommer att få
information om hur det fungerar på föräldramötet tisdagen den 22
augusti kl.18.00 (se info från Kajsa Andersson) Även vi som personal
ska få lära mer om detta hur vi gör för att hantera det. Vi har fått lite
introduktion och vi tror att det kommer att gagna både er föräldrar
och oss som personal. Vi vill att ni som föräldrar ser över era tider
och att ni tänker på att det är er arbetstid + restid som styr
behovet.

Onsdagen den 16 augusti kommer fritids att
vara stängt då all personal på skolan ska gå en
fortsättningskurs ”Steg 2 inom läs och
skrivinlärning”.
Torsdagen 17 augusti har vi planeringsdag och då kommer fritids att
vara öppet och då är det vikarier som sköter ruljangsen. Vi kommer
att se till att det är kända ansikten som är vikarier.

Nu Tar Vi Semester och Vi Är Tillbaka V.32

Detta Önskar Vi Er
Clara, Susanna, Christian, Julia, Helene och Ann-Charlotta.

