
Bäckby 18 mars 2019 

Hej alla föräldrar!  

Nu har vi ny information om klubbarna som förhoppningsvis inte ändrar :) 

Denna veckas torsdag (21 mars) kör det igång. Dragare för Wau-klubben är Tina Backström. 

Klubbarna håller på i fyra veckor fram till 11 april enligt följande. 

Alla i åk 1-2 och 3-4 har anmält intresse att delta. Stämmer inte det så vänligen meddela 

via Wilma. Detta betyder att vi avbokar taxin 12.20! Om ni meddelar om att ert barn i 

åk 1-+2 inte ska vara med en vecka så beställer vi den förstås. Men om inte går ingen 

taxi 12.20 eftersom den inte behövs om alla är på klubb 

Åk 1-2: 12.20-13.20. Alla har rum i taxin 13.20. 

Åk 3-4: 13:20-14.20. Sex eller sju personer har rum i taxin. Nadja och Leander åker taxi varje 

vecka. Övriga har jag delat in i två grupper så att man har rum i taxin varannan vecka. Ni 

föräldrar kan sinsemellan komma överens om en förälder i gruppen hämtar alla fyra eller hur 

ni föredrar att göra. Det är ju viktigt att även era barn vet med vem de ska åka hem efter 

klubben. 

Grupperna är dessa och grupp 1 far med taxin första veckan (denna torsdag) 

Grupp 1 
  

3 Hagnäs David 

4 Snellman Alwin 

4 Sundström Linus 

3 Sulkakoski Albin 

Grupp 2 
  

4 Ahlvik Alice 

4 Ahlvik Vidar 

4 Häggman Adam 

4 Ahlvik Kajsa 

Åk 5-6 har konstklubb med Annette Snellman-Salo dit sex elever är anmälda. Den håller på 

14.20-16.00. Ni föräldrar kan komma överens om vem som hämtar vem om ni vill turas om. 

Anmälda är: Martha, Maja, Elsah, Rebecca, Mirjam och Linn.  

Jag utgår från att det är okej för era barn att få skjuts hem med en annan förälder. 
Hemtransporten sker ju på privat ansvar efter klubb. Om det inte är okej måste ni meddela om 

det hit till skolan så att vi vet om det. Det är förstås också viktigt att ert barn vet om det i så 

fall. 

Hör av er om ni har frågor :)  
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