Dags för utefixardag!
Söndagen den 23 april kl. 09.00-14.00 anordnar Föräldraföreningen en utefixardag för skolan och förskolan.
Önskemålen från personalen är många och ju fler vi blir, desto mer kan vi genomföra. Kom hela dagen eller en stund
och hjälp till med att göra barnens utemiljö ännu mer spännande och stimulerande. För att kunna planera utedagen
så behöver vi veta hur många som kommer. Skriv upp dig på anslagen som finns på resp avdelning och på skolan. Det
går också bra att maila foraldraforeningen@tavelsas.se om du kan komma och skriv även om ni har något material
som ni kan skänka, eller vilka verktyg ni tar med. Vi behöver er anmälan senast den 3 april. Vi bjuder på korv!

Det här behövs!

Önskelistan!
•

Reparera och måla lekstugan på baksidan

•

Stockar till eldstaden, kabeltrummor

•

Fylla i kingrutorna och fixa en hundraruta på skolgården

•

Kran till vattentunnan, silikon

•

Ta bort de ruttna stubbarna och ersätta med cementplattor på
baksidans motorikbana

•

10 cementplattor till motorikbanan (30*30,50*50 eller runda)

•

Vinbärsbuskar, smultronplantor och gräsfrön

•

Bygga två stövelknektar – en till kapprummet och en till matsalen

•

Hängrännor och något att hänga upp dem med.

•

Sätta upp hängrännor till vattenlek vid Gula villan

•

Jord för att fylla igen hålen efter stubbarna på motorikbanan och till pallkragar

•

Bygga en våg för att väga sand i vattenhinkar

•

Måla kabeltrummor till djur och bygga minihästar i trä

•

•

Laga kranen på vattentunnan

Byggmaterial till hästar, stövelknektar, lekstugan, ställning till diskbänken mm
(brädor, rundstav, skruv/spik).

•

Bygga en ställning till en diskbänk till Gula Villan

•

Målarpenslar, lasermått

•

Plantera vinbärsbuskar och smultron

•

Verktyg som t.ex. hammare, skruvdragare, såg, sandpaper/slipmaskin.

•

Stockar att sitta på runt eldstaden vid Gula Villan

•

Trädgårdsverktyg för plantering, kultivator, krattor, sopborstar, spett och spadar

•

Räta ut planket på baksidan

