Sommarkoloni

Koloniansvarig

Benita Gustavsson, 073-9531404

PACKLISTA
Barnen bör ta med sig kläder så att de klarar sig
under 12 dagar. Vi är mycket ute på Björnöborg så
kläder efter väder är bra. Märk gärna barnens kläder!
De kläder som glömts kvar under sommaren kommer
att finnas på Björnöborg t.o.m. måndag 15/8.
•

Lakan, Påslakan & Örngott

•

2 badhanddukar + badkläder

•

Toalettartiklar

•

Regnkläder & stövlar om du har

•

Solhatt/keps, kortbyxor, långbyxor, t-shirt,
långärmad tröja

BREV
Det är alltid kul att få brev
hemifrån. Adressen hittar du på
baksidan av denna folder!

(skicka inte paket)

Vill ditt barn skicka brev hem,
packa då ner brev och frimärke
så kan en ledare se till att det blir
postade.

MEDICIN
Om ditt barn av någon anledning
tar någon medicin är det viktigt för
oss ledare att veta om det. Skicka
med en lapp om vilken dos ditt
barn ska ha och när.
Barnen kommer att få lämna in
sina mediciner på kolloapoteket
när de kommer fram. Vi ledare
ansvarar för att ditt barn får sin
medicin vid rätt tidpunkt.

BESÖK
Kom gärna och hälsa på ditt barn
sista torsdagen mellan
kl. 16.30 – 18.00!
Vi bjuder på fika!
VÄLKOMNA

HEMLÄNGTAN
Det förekommer
naturligtvis hemlängtan på
koloni. Det finns många
barn som aldrig har sovit
borta förut.
Vi rekommenderar att ni
inte ringer och pratar med
ert barn de första dagarna
då de kan förvärra
hemlängtan. Ni kan
naturligtvis ringa till oss
ledare för att få veta hur det
går för just ert barn.

RUTINER KRING
BAD
Under kollovistelsen
kommer vi självklart att
bada massor. Vi genomför
ett simtest med alla barn
under första dagen.
Vi har alltid ledare som
badar tillsammans med
barnen. Barnen får under
inga omständigheter bada
ensamma.

BUSSEN

TELEFONTIDER

Går från Bombardier Arena,
samling måndag morgon kl.
8.15. Hemresa
nästkommande fredag till
Bombardier Arena
ca: kl. 13.30.
Period 1 mån. 25/6-6/7
Period 2:mån. 9/7 – 20/7
Period 3: mån. 23/7-3/8

Du kan självklart ringa och
prata med ditt barn under
kollovistelsen. Du når oss
lättast på morgonen:

8.30-9.30
Tel: 073-146 02 97

VÄRDESAKER
Vi rekommenderar att
barnen lämnar sina
värdesaker hemma så som
mobil, I-Pad och kamera.
Vi kan tyvärr ej ansvara
för eller ersätta dessa
saker!

Björnöborgs sommarkoloni
Södra Björnön
72348 Västerås

