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Tussibrev! 
Hejsan, terminen rullar på! Vi har just avslutat påsklovet och blickar nu vidare framåt på 
resten av vårterminen. Mycket datum och skiftande aktiviteter för er föräldrar att hålla reda på 
framöver. Vi har försökt underlätta genom att skriva in vad som skall ske på almanacksblad, 
kanske kan det vara till hjälp?  
Temaarbetet fortsätter på inslagen väg med vårt arbete kring frälsarkransen, det kvarstår 
fortfarande några pärlor att bekanta sig med. 
 
Casa hänget för åk:2-4 fortsätter (t.o.m 5/5) varje tisdagseftermiddag. Barnen i åk:2-4 
går direkt till församlingshemmet efter skolan och blir hämtade där av er föräldrar, barn som 
är kvar senare än kl:16.50 hämtas på Tussi. Från och med v 17 är aktiviteterna lite mer 
präglade på utevistelse.  
 
”Hemliga klubben” för åk:F-1 fortsätter också sina träffar (t.o.m 7/5) på torsdagar efter 
skolan och fram till kl:16.00. Det blir en hemlig klubb med olika uppdrag utomhus.  
 
  
Församlingshemmet 
Tisdagar ojämna veckor går vi alla till församlingshemsträffarna. Åk: 2-4 är redan där, åk:F-1 
ansluter dit efter att barnen har ätit mellanmål på Tussilagon. Vi är tillbaka på Tussi senast kl: 
17.00.  
Drop in och avslutning på församlingshemmet blir det  
Tisdagen den 19/5 då vi träffas för terminens sista församlingshemsträff. Nisse, Lena och 
Tussilagon bjuder in er föräldrar till drop in i församlingshemmet kl: 15.00-17.00. 
 
 
Simhall 
Vårens sista besök i simhallen blir måndagen den 13/4. Vi möter barnen på skolgården. De 
barn som inte vill bada går med till Tussilagon. För att barnen skall kunna välja och kanske 
ångra sig, ta alltid med badkläder. Tillbaka på Tussi ca 16.30. 
 
  
Gympasalen  
Gympasalen har vi den 28/4 kl:15.00-16.30. Östergötlands Idrottsförbund- Sportis håller även 
i den sista träffen. Det krävs ombyteskläder/skor och handduk. Naturligtvis får det gänget som 
är på ”Casa häng” ansluta dit. Casagänget går tillbaka till Casa efter gympan.  
 
 
Bandyturnering 
Den årliga bandyturneringen mellan alla fritisbarn i Vadstena, (gäller Åk: 1-4) startar onsdag 
v. 17 och fortsätter v. 18, 19, med final onsdag v. 20. I skrivande stund vet vi inte hur många 
lag och vilka barn som kommer att delta. Turneringen spelas på St. Pers skolgård. De barn 
som inte spelar kan välja om de vill följa med och heja eller vara på Tussi.   
 
 
 
 



 
Vårens kalas 
Torsdagen den 28/5 har vi kalas. Alla barn är välkomna, även schemalediga. Tid och plats och 
eventuella färdmedelsbehov återkommer vi om. 
 
 
Klämdagenfredagen den 15/5 (Kristi Himmelsfärd to 14/5) 
Enligt styrelsebeslut håller Tussilagon stängt den dagen.  
 
 
Studiedag 
Måndagen den 4/5 har barnen studiedag från skolan, vänligen meddela oss behovet av tillsyn 
senast den 28/4. 
 
 
Sommarstängt 
Tussilagon är stängd för semester veckorna 28,29,30,31. Senast den 28/4 behöver vi få veta 
barnens sommarschema. 
 
 
En utvärderings- och planeringsdag  
Fredagen den 14/8 håller Tussilagon stängt för personalens utvärderings/planeringsdag.  
 
 
Som vanligt gäller! 
Håll dig (bäst) uppdaterad genom att läsa på tavlan på dörren eller genom att fråga oss. Vi 
sätter varje dag upp ett bildschema, som på ett tydligt strukturerat sätt visar för barnen vad 
som skall hända under dagen.  
 
Observera inlämningsdatum på lov och studiedagar. När datumet för inlämning är passerat 
räknar vi med att barnet är ledigt.  
 
Webbsida  
Besök gärna vår webbsida www.tussilagon.se där det finns en blogg, aktuell information och 
bilder. Det finns ett lösenord/frö, som krävs för vissa låsta sidor. 
 
Avslutningsvis!  
En massa saker och datum att hålla reda på, ta hjälp av almanacksbladen och fråga oss om 
något är otydligt. Vill du hänga med på vad vi gör på Tussi, läs då gärna vår blogg.  
 
 
 

Vi jobbar för en fortsatt bra vårtermin. 
mvh 

 
Gunilla, Barbro, Cathrin, Mia, Martin, Julia 

 
 
 
 



 
 
 


