
   

Veckobrev v. 39
Hej bästa namnmärknings föräldrar! 

Varför skriver vi så? Jo ni är fantastiska, detta underlättar så för era barn och oss 

pedagoger när vi kommer in i vår kapphall, allt går så mycket fortare och era kläder 

behöver inte hamna i ”Vems korgen” STORT TACK!

Vi personal hade planeringsdag/studiedag i måndags och då fick vi lära oss mer om 

vår satsning på skolan inom sensomotoriken. Barnen födda 2013 kommer att ha 

sensomotorik på onsdagar 11.45-12.30 och barnen födda 2014 kommer att ha 

sensomotorik på måndag fördelat på två grupper med start kl 8.30 och fram till lunch. 

 Den gångna veckan har vi utöver vanliga dagsschemat  träffat våra faddrar till era 

barn, faddrarna kommer ifrån grupperna Zebror och Giraffer. 

Vårt tema för året är ”Vår stad” och vi har besökt slottet ytterligare en gång denna 

vecka. Kommande tisdag 25/9 kommer Mumintrollen få träffa en guide och besöka 

slottet invändigt, spännande och pirrigt, finns det en kung där inne? :) Vi går från 

förskolan ca 12.15 och är åter ca 15.00. Efter den guidade turen går vi till Lottenlund 

för att äta mellis och leka. 

Angående matsalen ska vi även berätta att i tisdags fick vi hamburgare & klyftpotatis 

och efterrätt för att vi är så duktiga samt att vi fått lite nytt i matsalen. Trevligt och 

uppskattat av barnen. 

Vi har enstaka fall av springmask på förskolan. Då detta är väldigt smittsamt önskar 

vi på förskolan att ni håller ert barn hemma tills behandling är påbörjad.



Vecka 39                                                                                                                    

Måndag: Sensomotorik (för barnen födda 2014) 8.40-10.00.  
Tisdag: Skaparverkstad 9.00-10.00. Besök på slottet guidad visning 12.30-13.30.  
Onsdag: Mulle 8.30-10.10 , Sensorörelse (för baren födda 2013) 11.45-12.30                                                                  

Torsdag: Musikglädje 9.00-10.10.                                
Fredag: Gymanstiksalen för halva gruppen (byter varannan vecka), andra halvan har 

fredagskul på förskolan 14.00- framåt.

Veckans tecken:                                                                                                                             
Dricka                                                                                                                           
Mjölk                                                                                                                          
Vatten

Vi önskar er en riktigt trevlig helg!  

Vid frågor kontakta;  
Mumintrollen 0701821128  
Hattifnattarna 0701821127  
Hemulerna 0701898103  
Eftis, stängningstelefon (kl. 17-18) 070-100 82 37  

Notis: Förskolan stängd  17 juni 2019 är det planeringsdag. 

  


