Braås skola

Information till alla föräldrar som har barn på fritids
Välkomna alla nya och gamla föräldrar till fritids läsåret 2016-2017.
Våra dagsrutiner:
Kl. 06.00
Kl. 07.30-08.00
Kl.08.00 – 08.35
Kl. 08.15
Kl. 8.30
Kl. 14.00
Kl. 13.55–14.15
Kl. 14.15

Öppning på Röda skolan.
Frukost i skolans matsal.
Rast på Röda.
Går de äldre barnen till mellanstadiet.
Skolan börjar.
F-klass äter mellanmål.
Årskurs 1-5 har rast på Röda.
Årskurs 1-5 äter mellanmål.

Kl. 17:30

Efter mellanmålet är F-1 tillsammans och åk. 2-5
tillsammans.
Fritids stänger.

Röda fritids finns på Röda skolan (årskurs F-1).
Blå fritids (årskurs 2-5) finns i en lokal mellan 2:an och 3:ans klassrum, i sal 17
på övervåningen. Ingång vid den stora klockan på skolbyggnaden, Blå fritids
kommer att vara i sin lokal måndagar, onsdagar och torsdagar fram till ca 16:00.
Tisdagar är alla i gympasalen på eftermiddagen, fram till ca kl. 16.00.
Om du behöver ändra tid i veckoschemat, skriv barnets för- och efternamn,
vilken dag och tid ändringen gäller och underskrift på en lapp.
Glöm inte att säga HEJ DÅ till ansvarig personal när ni går hem.

Braås/ Dädesjös skolors mål
Varje elev lämnar skolan med en god kommunikativ och kreativ förmåga samt
en trygghet som gör att de vågar stå för sina åsikter, bemöta andra människor
med nyfikenhet och respekt.

Gemensamma mål för fritids
 Lär ditt barn att ta ansvar för det han/hon har lekt med genom att plocka
undan efter sig vid hemgång.
 Tillsammans tränar vi barnen på att hålla reda på sina egna kläder och
skor.
 Prata med barnen om hur man ska uppträda i matsalen, att använda
bordsvett.
 Var rädda om vår inne- och utemiljö.
 Lek med kompis efter skoldag eller fritids bestäms hemma.
Dexterinformation
Tänk på att de barn som har morgon- och eftermiddagsfritids, måste ni ange två
start- och stopptider per dag (före skoltid och efter skoltid).
Ni som har varierande arbetstider varje vecka lägger in i Dexter, minst en vecka
i förväg. Varje fredag skrivs schemat ut. Måndag morgon fyller vi ändringstider.
Vid uppsägning, skriv ut från Dexter eller be om en uppsägningslapp. Glöm inte
underskrift. Obs! En månads uppsägningstid.
Vi ser fram emot ett trevligt fritids läsår med era barn!
Fråga gärna om ni undrar över något.
Telefonnummer till Röda skolan: 0474- 62 20 24
Telefonnummer till Blå fritids: 0474- 62 20 28
Med vänliga hälsningar
Berit, Heléne, Lotta, Pia, Susanne, Martina, Atika och Ahmed

Program för 2016-2017
Fritids arbetar efter veckans mål, som finns i fritidskalendern på informations
tavlan på Röda samt på dörren till Blå fritids.
Röda

Blå

Måndag

Gemensamma lekar

Kreativ verkstad

Tisdag

Fritidsgympa 14.45 – 16.00 i gympasalen.
Inget ombyte behövs.

Onsdag

Bakning, skapande

Kreativ verkstad

Torsdag

Skapande.

Kreativ verkstad

Fredag

Barnen väljer. Alla är på Röda.

F-klass fritidsbarn har fritids på förmiddagen på Röda. Vi bjuder barnen på
frukt. Lunch serveras kl. 10.50. Alla barn äter mellanmål tillsammans. På
eftermiddagen är alla barn på Röda.

