Hej och välkomna till Eken!
Vi som jobbar på Ekens fritids är samma som förra läsåret; Jeannie, Terése och
Anna.
På Ekens fritids går det elever från årskurs 2-6.
Vi öppnar i Lönnens lokaler 6.15 och stänger även där vid 17.30.
Vid 7.15 vill vi att alla som ska äta frukost har kommit. Efter frukosten är vi ute
tills skolklockan ringer.
När eleverna slutar för dagen så har vi valt att dela upp dem i tre olika samlingar.
Årskurs 2 är indelad i två grupper, svart och vit, och har varsin samling i sitt
klassrum och Ekens gamla lekrum.
Årskurs 3-5 har sin i köket (vi väntar på att få en matta dit in!).
Då vi äter vårt mellanmål strax efter 14.00 så har vi inte några längre samlingar,
men vi försöker ändå hinna med någon lek, läsa lite eller något lättare pyssel. På
fredagarna försöker vi hitta på något annat som t.ex. spela spel via smartboarden,
se på film, spela bingo eller någon annan lek.
1-2 gånger i veckan är vi ute eller går till gympasalen efter mellanmålet.
Resterande dagar får eleverna på Eken välja om de ska vara inne eller ute.
Varje vecka har vi något tema på fritids. Det kan till exempel vara något pyssel,
något större projekt eller att vi uppmärksammar någon speciell högtid. Om
eleverna har några egna idéer kan de skriva ner dem på en lapp och lägga i vår
postlåda som hänger utanför Eken.
Vid ca 16.30 stänger vi Eken och de elever som då är kvar går då upp till Lönnen
och är där tills de blir hämtade.
De första veckorna kommer vi ha ett ”lära känna varandra” tema där vi leker lekar
och gör samarbetsövningar.
Det är bra om det finns inneskor, regnkläder och något ombyte på elevernas hyllor
vid fritids. Märk gärna kläderna så är det lättare att hitta dem!
Titta gärna på anslagstavlan utanför Eken och er mail så att ni inte missar något!

Hälsningar Jeannie, Anna och Terése

