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Månadsbrev Oktober- Havsörnens fritids
Hej!
I detta månadsbrev tänkte vi passa på att berätta lite kring vad vi gör
på Havsörnen.
Våra ambitioner är att erbjuda alla en meningsfull tid på fritids.
I början av månaden hade vi fritidsråd, detta kommer vi att fortsätta
med var fjärde vecka. Fritidsrådet drivs genom barnens egna idéer och
förslag. Vi tänker att detta bidrar till en demokratisk verksamhet och
att vi finner att barnen är mer engagerade i sin verksamhet på detta
vis. Vi försöker möta alla initiativ och önskningar på bästa möjliga
sätt.
Det som disskuterades på fritidsrådet var att barnen ville gå mer till
skogen, och ha mer styrda aktiviteter utomhus. Så vi kommer under en
period gå till skogen på onsdagar varannan vecka och äta mellanmålet
där, vi är tillbaka ca kl15.30 på havsörnen. På utedagen på tisdagar
kommer det erbjudas olika bollspel/lekar för barnen att vara med på.
(”Barn har ett stort rörelsebehov. Det är därför viktigt att erbjuda rikliga
tillfällen till regelbundna fysiska aktiviteter i fritidshemmets vardag där
kreativitet, lust och lek fokuseras så att alla barn vill delta”, allmänna råd för
fritidshem, 2014).

Om ni vill veta mer kring vad vi gör så titta gärna på veckoschemat i
tamburen. Ni är givetvis även varmt välkomna att fråga oss personal.
Med vänlig hälsning, Havsörnens personal!

Viktigt!


Den 1/11 är fritids stängt!



Nu har hösten kommit med
härliga soliga dagar men även
med kyla och regn så vi vill
påminna er om att ta med varma
kläder, regnkläder och
ombyteskläder till barnen.



Kika gärna på bordet i entrén för
borttappade kläder och se om
något är ditt barns.

Bra att veta!
Det har varit lite konflikter
och ledsamheter runt
Pokemonkorten på fritids.
Därför har vi haft ett
stormöte på Havsörnen och
tillsammans beslutat att inte
tillåta Pokemonkort på
fritids.

Vetlanda – här växer människor och företag

