Delfinen VT- 2017
Vi önskar alla elever och vårdnadshavare välkomna till Delfinen.
Vi tror och hoppas att ni skall trivas hos oss!
Delfinen är ett fritidshem för elever i årskurs tre till sex.
På Delfinen är det just nu cirka 65 elever inskrivna.
Vi som arbetar här är Lillian, Magnus, Lotta och Patrik
Delfinen är öppen måndag- torsdag mellan klockan 6.40-16.30 och fredagar mellan 6.40-16.15.
Övrig tid är Ekorren öppen. (öppettider 6.00-17.30)
Frukost äter vi klockan 08.05 och mellanmål efter skoldagens slut.
På onsdagar med början i oktober kommer vi att gå till idrottshallen efter mellanmålet och är
tillbaka 16.00. Man behöver inte ha med sig ombyteskläder men vi vill gärna att man har med
sig inneskor
Vi har regelbundna samlingar där vi tillsammans med eleverna bestämmer verksamhetens
innehåll, regler och förhållningssätt. Protokollen läggs ut på hemsidan samt mailas till
vårdnadshavarna.
Vi kommer att erbjuda månadens pyssel för de som vill.

På Delfinen kan vi erbjuda eleverna olika slags aktiviteter:






Vi har ett aktivitetsrum där man kan spela biljard, pingis och airhockeyspel.
Vi har ett målar-/snickarrum.
Vi har en myshörna där man kan ta det lugnt och kanske läsa en bok.
Vi har ett kojrum och ett tv-spelsrum.
Det finns ett spelrum där vi kommer att spela spel. I spelrummet har vi också en
bygghörna där man kan bygga med lego och dylikt.

Övrig information






Ring och meddela fritids ifall det blir ändrade tider/sjukdom.
Lovlappar skall alltid lämnas in i god tid.
Lek med kompisar bestäms dagen innan.
Kolla Dexter med jämna mellanrum så att schema, telefonnummer är korrekta.
Vi skickar ut information via mail varje vecka, det är viktigt att ni har rätt e-postadress
angiven på Dexter .

Telefonnummer: 0383-577 89, ni når oss säkrast 06.45-08.00 samt 14.00-14.15
Får ni inte tag i oss, prova på mobilnummer 072-5882312

Vetlanda – här växer människor och företag

