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Första veckan efter jullovet är förbi. Både vuxna och barn var glada över att få träffas igen och 
veckan har gått som en dans. Det märks inte ens att vi har haft en längre ledighet! Under vecka 3 
kommer vi att påbörja vårterminens första tema. Under 5 veckor framåt kommer vi att prata om 
känslor och utgår från Folkhälsans Kompisväskan. Ni kan läsa mer om Kompisväskan och de 
monster som finns  i den på https://www.folkhalsan.fi/kompisvaskan/.  

Vår förskolechef Annika kommer tillbaka på jobb den 29 januari. Hon ersätter Felicia och kommer 
att vara de röda hattifnattarnas egenlärare. Också Simon kommer att vara borta mellan slutet av 
januari och början av mars. Under den tiden kommer Majsan att vara hans vikarie.  

Emma kommer att vara borta måndag och tisdag (15:e och 16:e januari). Majsan kommer in i hennes 
ställe.   

De barn som börjar förskoleklass nästa år har fått ett anmälningsformulär som vårdnadshavarna ska 
fylla i och returnera till förskolan så fort som möjligt. Gripsholmsskolan håller ett 
informationstillfälle för alla föräldrar till nästa läsårs förskoleklassbarn lördagen den 20 januari 2018 
kl. 10-12 i skolans matsal. Varmt välkomna! 

Nästa års förskolebarn börjar med sin förberedande undervisning v. 4. Vi kommer att fokusera på 
matematik (tal och antal) och svenska (exempelvis lägesord, prepositioner, bokstäver). 

Vi har mycket kvarglömda kläder i vår klädkorg i hattifnattarnas kapphall och önskar att ni föräldrar 
tar en titt i korgen vid hämtning eller lämning av era barn. Vi tömmer korgen fredagen den 19:e 
januari och de kläder som är kvar då, tillfaller förskolan.  

Den 15:e februari kommer förskolechef Annika att hålla ett föräldramöte kl. 18:30-19:30. Mera 
information kommer senare.  

Veckans tecken är glad, matematik och svenska.  
Måndag: Gripsnäs kl. 14:30 —> 
Tisdag: Mulle 
Onsdag: 
Torsdag: Lottenlund kl. 14:30 —> 
Fredag: Gymnastiksalen kl. 14:45.  

Vid frågor kontakta;  
Mumintrollen 0701821128 
Hattifnattar 0701821127

https://www.folkhalsan.fi/kompisvaskan/

