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Nu är årets läsår slut och vi har börjat att ta oss tillbaka efter ett par annorlunda år. Nu får 

föräldrar åter igen komma in på avdelningen och det har många av eleverna uppskattat. Om 

man ser tillbaka har vi hunnit med mycket. Vi har pysslat, bakat, lekt, haft utemellis, varit i 

idrottshallen, gått på små utflykter och mycket mer. Men framförallt har barnen fått många 

nya kompisar och lärt sig många nya saker.   

Vi på Arkens fritids vill tacka för året som vi har haft tillsammans med era barn. Speciellt 

önskar vi barnen i 2A stort lycka till på Oasenklubben nu när de lämnar Arkens fritids. 

Vi påminner om att lägret startar i Bökhult måndag den 13/6 och avslutas i Bökhult 

onsdagen den 22/6. Torsdagen den 23:e är vi inne på skolan. I Bökhult hittar vi på massa 

roliga aktiviteter. Se foldern som ni har fått hem vad ni behöver packa med er. Tänk på att 

ert barn behöver flytväst och västen ska ha en säkerhetsrem som fästs mellan benen.  

Nytt för i år är även att barnen, på sin första lägerdag, kommer att få en gul keps med ett 

nummer på som man ansvarar för hela lägertiden. Om man tar hem kepsen på 

eftermiddagen är det viktigt att den kommer med tillbaka på morgonen efter. Har man 

glömt får man åka och hämta den. 

Vecka 26 är vi på Arken och v.27 kommer vi att vara på Himlavalvet. 

Sommarfritids v.28-31 för anmälda barn är i år på Internationella skolan. Glöm inte att 

meddela eventuella ändringar i ert barns schema så snart som möjligt.  

Vi är tillbaka på fritids måndag v.32. Obs! torsdag och fredag den veckan är det 

planeringsdagar och då är fritids stängt. Öppningar och stängningar sker nästa läsår på 

Himlavalvet.  

Vi kommer att ha lite personalförändring på fritids nästa läsår. Ellen har fått nya uppdrag på 

en annan skola och Malin slutar och ska börja på Växthuset. Som det ser ut nu kommer det 

att tillkomma en tjej som heter Alexandra Nordqvist som är utbildad lärare i fritidshem och 

tidigare arbetat på Växthuset. 

Vi önskar er alla en riktigt härlig och solig sommar.  

Kramar i massor  

Malin, Per-Åke, Julia, Lotta M, Lotta J, Ellen 
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