Geparden-bladet, juni 2017.
Terminen går mot sitt slut och här kommer lite information inför
sommaren.
 Elever i nuvarande klass 1 som efter sommarlovet börjar i klass 2 skrivs över till
fritidshemmet Puman vecka 32. Barnen har varit på besök på Puman och känner
personalen eftersom vi öppnar och stänger tillsammans. Är det något ni vill prata
med personalen om inför överflyttningen ringer ni 0471-24 93 22
 Se till att barnen har strumpor eller inneskor här för det måste barnen ha på sig i
matsalen. På lovet äter vi måltiderna på fritids.
 På skolavslutningsdagen fredag 16/6 slutar skolan efter kyrkan, ca 12 00.
Meddela oss hur det blir med närvaron på fritids den dagen.
 Vi kommer att ha ett antal feriepraktikanter hos oss i sommar.
 Torsdag den 22 juni firar vi midsommar tillsammans med Puman. Vi klär stången,
dansar, sjunger och fikar tillsammans. Tid: 09 30-11 00 ( för dem som är på fritids
den dagen enligt sitt schema).
 Nya barn som börjar efter semestern kommer på inskolningsbesök tillsammans
med förälder veckorna framöver.
 Vecka 28, 29, 30 och 31 har Geparden och Puman stängt. De barn som då
behöver omsorg får vara på fritids på Bjurbäckskolan i Emmaboda. Vill ni göra
besök där inför sommaren tar ni kontakt med dem, ring 0471-24 90 00 och prata
med någon av fritidsavdelningarna Tigern, Bävern eller Uttern.
 Det är bra om barnen har badkläder och handduk med sig på sommarlovet. Vi har
inte möjlighet att åka och bada men barnen kan svalka sig i vattenspridaren om det
är varmt. Det är också bra om barnen har solkräm på sig när vädret är soligt. Det
är även bra med keps och vattenflaska!
 Tisdag 15 augusti är fritidshemmen stängda för personalutbildning.

Har ni frågor om något? Hör av er!

Vi önskar alla barn och föräldrar en bra sommar!
Personalen på fritidshemmet Geparden.

