Telefonnummer :
Rubinen: 540 36 38
Mobiltelefon: 070 – 020 82 52

.


rubinen.skattkarrsskolan.se
Lena Rågård

0707-86 01 02

lena.ragard@karlstad.se

Sofia Lendrup

Höstterminen 2016
0736-12 29 04

Sofia.lendrup.karlstad.se

Bibbi Abrahamsson

0702–92 90 23

birgit.abrahamsson@karlstad.se

Tel: 054 - 540 36 38
Mobil: 070 – 020 82 52
Sjukanmälan: 054 – 540 30 00

Veckoplanering:
Välkomna till oss på Rubinen!
Nu drar vi igång ett nytt läsår på Rubinen. Vi som jobbar på fritids är
fritidspedagogerna Lena Rågård, Sofia Lendrup och Bibbi Abrahamsson samt
resursen Henrik Berg. Barngruppen består av 59 barn i åldern 5-10 år.
Vi vill passa på att skicka ut lite information till er om rutiner och hur vi har
tänkt oss verksamheten under året. I foldern står även några olika
telefonnummer samt datum då vi har drop in och föräldramöte på fritids. Har
ni frågor är det bara att ni tar kontakt med oss.

Må: Gymnastiksalen, biblioteket
Ti: Skapande + Fotboll för 3:orna
On: Uteverksamhet – går till skogen.!
To: Hjärtat/skapande + Fotboll för 1:or & 2:or
Fr: Fredagsfilm

All information från oss läggs ut på vår blogg. Den hittar ni på:
rubinen.skattkarrsskolan.se. Samma information finns alltid på
informationstavlan i den röda hallen hos oss.
Nytt för i år är att vi ska försöka gå till biblioteket med de barn som vill. Varje
barn som skall låna böcker på Skattkärrs bibliotek får med sig en lapp hem för
påskrift. Det är ni föräldrar som avgör om ert barn skall få låna eller ej. Vill ni
inte ta det ansvaret, får barnen läsa böckerna på plats stället.
Hälsningar
Lena, Bibbi, Sofia & Henrik

Viktiga datum
Ti 30 aug
Ti 18 okt
v. 44
v.47

Gemansamhets kväll i lekparken vid Storspovsvägen. Samtidigt
ger vi en information om fritids till alla föräldrar. Kl 17.30.
Drop in - soppkväll
Höstlov
Ljusstöpning

Dagen på Rubinen
Kl 6.30

Öppning på Rubinen

Kl 7.15

Frukost i matsalen

Kl 8.00

Skolan börjar

Kl 13.00

Skolan slutar – Rubinen öppnar

Kl 14.10

Mellanmål i matsalen

Kl 15.30

Fruktstund och saga

Kl 17.00

Alla avdelningar samlas på Rubinen

Kl 18.30

Rubinen stänger!

Glöm inte kolla att barnen har extrakläder i sina
lådor och regnkläder som passar.

