
LEKA-LÄRA VT 2013 

5 januari  Välkomna tillbaka! Vi firar de tre vise männen med kungapyssel.

19 januari Ansiktsmasker

2 februari Alla hjärtans dag -tema

16 februari Semlor.

2 mars Vi gör en årsklocka.

16 mars Påskpyssel och våfflor

30 mars HELGDAG. INGEN AKTIVITET.

13 april Vårpyssel

27 april Vi firar världsdagen för böcker med att läsa och berätta sagor.

11 maj Musik och dans-lekar

25 maj Mors dag-pyssel

8 juni Sommaravslutning

Utöver de nämnda aktiviteterna kommer vi också att sjunga och ha en liten fruktstund varje gång. Medtag därför skalad 
och tärnad frukt och dryck till ditt barn (gärna små juicepaket med sugrör) i en påse markerad med barnets namn och 
efternamn. Barnen bör ha oömma kläder då vi målar, klistrar och ritar en hel del.

Tiden är som förut: 11.00-13.00, vi börjar med sångstund kl.11.00-11.15 då den svenske föräldern är med och barnen 
hämtas kl.12.50-13.00. Klubben har lektioner kl. 13.00 så inga barn bör vara kvar då. För att få lugn och ro och tid till 
aktiviteterna ber vi mammor och pappor respektera det och vara punktliga.

VÄLKOMNA!
Ledare:
Anni Ellborg mobil: 677 819 589, @ anni.ellborg@gmail.com
Laura Rudberg   mobil: 687 564 245, @:laura@rudberg.info
Ximel Bladh   mobil: 622 208 640,  @: ximel.bladh@googlemail.com

Ansvarig från klubbens styrelse:
Amanda Monjonell mobil: 650 926 569,  @: amanda.monjonell@gmail.com

Barngruppen Leka-Lära tar emot barn mellan 3 och 5 år (beroende på mognad). Svenska ska vara ett levande språk i 
hemmet, dvs eleven skall dagligen, med någon vuxen, tala svenska. Eleven ska dessutom ha minst en förälder med 
svenskt medborgarskap.

Kostnaden för Barngruppen Leka-Lära är 260 € per barn inkl. medlemsavgift (syskon 100 €).
 Betalas till: Caixa de Catalunya no cta. 2013 0365 9 9 0200157528 Ref.: Leka-Lära+

För ytterligare info vänligen ring eller mejla: Amanda 650 92 65 69/ amanda.monjonell@gmail.com
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