Informationsbrev om Bliss och Funkykidz våren-22
Här kommer information till dig som har anmält ditt barn till vårens kurser.
Termin: Startvecka: v. 5 fredag Lov: v.10 och v.15 fredag och v.16 Avslutning: v.18
Dagar och tider finns på hemsidan.
Information om våra kurser: Funkykidz och Bliss är en kurs i dans och rörelse. Kursen är på 10
veckor och varje lektion är 45 minuter lång. (2-3 års lektionen är 40 minuter)
Vi håller till på Storsjöhallen med alla våra lektioner. Det finns inget omklädningsrum i anslutning så
därför gäller att eleverna måste komma till lektionen ombytta. För elever som hämtas på
förskola/fritids gäller att dom får ha samma kläder på sig som dom har under dagen, så välj kläder
som går bra att dansa/leka i.
Många barn dansar i sockar eller barfota men vill man ha en sko går det bra, träningsskor eller en
sko med mjuk sula eller en danssandal.
Vi har vattenpaus på våra lektioner så skicka med en märkt vattenflaska.
Hämtning/lämning dagtid: Vi hämtar och lämnar barnen som är på fritids på Skärgårdsskolan. (gäller
tisdag och onsdagsgrupperna kl 14.30) Vi hämtar och lämnar även barn på Solbacken och Storsjö
förskola för fredagsgruppen 4-5 års kl 09.15. Meddela gärna oss på mailadressen nedan vilken
avdelning ditt barn går på.
Funkykidz 2-3: Funkykidz 2-3 är en danskurs för både barn och förälder. Ni kommer att dansa
tillsammans under hela lektionen och tanken med programmet är att ge en härlig upplevelse för
både barn och förälder. Du som förälder deltar aktivt i alla moment, från samling till avslut. Vi
rekommenderar därför att både föräldrar och barn har träningskläder/bekväma kläder under
lektionen. Syskon kan tyvärr inte närvara under lektionen, eftersom du som förälder kommer
behöva allt fokus på dig och ditt dansande barn. Kom även ihåg att lektionen börjar på avsatt tid, så
kom gärna 10 minuter i förväg, så barnen hinner gå på toalett m.m.
Övriga Funkykidzklasser/Bliss: Inga föräldrar deltar på lektionen. Vänta utanför eller passa på att
träna under tiden du väntar.
Avslutning, mer info om detta kommer under terminen.
Har du frågor når du oss via e-post ulrika.nygren@umea.se eller zandra.nilsson@umea.se
Med Vänlig Hälsning Storsjöhallen

