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Under veckan 21 har vi pratat om bondgården och på tisdagen fick vi behöva Högsjön gård. Det var 
fantastiskt roligt och barnen uppskattade att få klappa hästarna och titta på kycklingarna. Tusen tack 
till alla föräldrar som ställde upp som chaufförer. Extra stort tack till Maria och Johan som tog emot 
oss! Vi fortsätter vecka 22 med mindre djur och pratar om insekter.  

På fredagen v. 22 är Johanna I borta och Alexandra kommer i hennes ställe. 
Emelie kommer att vara på prao hos måndag-torsdag. Oliver, som var på prao hos oss v. 19 kommer 
tillbaka på en sista praodag på måndag 28.5.  

På tisdagen får vi använda oss av vattenspridaren på stora gården. Om det är varmt på onsdag 
kommer vi också att leka med vatten. Det innebär att barnen behöver ta med sig extrakläder, så man 
inte behöver gå runt i blöta kläder.  

Ta gärna hem barnens vattenflaskor och tvätta ur dem där hemma.  

Alla grupper kommer att besöka biblioteket en sista gång innan sommaren. Det är blåa  
Hattifnattarnas och Mumintrollens tur att gå på tisdagen.  Vi går iväg från förskolan kl. 8:50. De som 
kommer senare får komma direkt till biblioteket. De andra grupperna går v. 24.  

Den 14 juni kommer förskolan att hålla sin sommaravslutning. Vi samlas i Hjorthagen vid vår 
mulleplats för ha lite program, lekar, sång och umgänge. Denna kväll får man packa med sig sin 
picknick-korg. Vi träffas kl 17:00 i Hjorthagen. Hjärtligt välkomna! 

Veckans tecken: juni, sommar och fågel.  

Vecka 22:  
Måndag: Gripsnäs kl.14:30 -> 
Tisdag: De blåa mumintrollen går till biblioteket. Vi går iväg kl. 8:50 från förskolan. Resten av 
mumintrollen går till mulle som vanligt. 
Onsdag:  
Torsdag: Lottenlund 14.30-> 
Fredag: Mellanmål vid Gripsnäs, vi går från förskolan kl. 13:30. 

Vi önskar er en trevlig helg!  
Mumintrollen 0701821128 
Hattifnattarna 0701821127


