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Hej!

Hösten har visat sig från sin bästa och värsta sida under veckan. Vi har både trotsat 

regnet på mornarna, lekt och pysslat vid Kyrkoruinen och plockat äpplen i kungens 

trädgård. På samlingarna denna vecka har vi samtalat lite om äpplen, smaker, dofter 

och hur dom ser ut inuti. En del barn har även hunnit trycka med äpplen på papper och 

en del barn har hunnit baka äppelpaj till höstmaskeraden.

Vi har skapat fantasidjur som kommer att ställas ut på IOGT-huset 20 oktober kl. 

11-14.  Gå gärna dit och besök Snigeln Ruben, Knappen Blomma och Korillan som 

kan svinga sig i träd!

Under vecka 43 är Michaela borta på måndag, Alexandra vikarierar. Viliina är borta på 

fredag, Marika vikarierar. 

Vi har mycket roligt program under v. 43. Hemulerna och Mumitrollen får 

Fadderbesök på tisdagens Mulleutflykt. Faddrarna har då gjort förberedelserna inför 

denna stund. På torsdag är det höstmaskerad.  Man får klä ut sig till vad man vill och 

under dagen har vi extra roligt program. 

Vi ber er vara uppmärksamma på era barns kläder och uppdatera kläderna efter 

rådande väderlek.  Extrakläder behövs alltid och vi önskar att barnen har både 

skalkläder och galonkläder. Olika typer av vantar är också tacksamt eftersom vädret 

växlar så snabbt.  Vi är ute även när det är kallt och regnar. 

Eftis ordnar vernissage torsdagen 25 oktober kl. 15-18.  I matsalen finns ett cafè  där 
det säljs fika och lotter. Intäkterna går till vänskolan i Tanzania. 



Vi deltar också i ett kulturprojekt och våra bidrag ställs ut på Multeum i Strängnäs 
lördagen den 10 november. Ni föräldrar får väldigt gärna besöka utställningen om ni 
vill. Vi har målat hus på träblock och de ska ställas ut tillsammans med andra 
förskolors bidrag. 

Luciafirandet för föräldrar sker fredagen den 14 december under morgonen, vi 

återkommer med exakt tid och plats senare.  

Vecka 43                                                                                                                    
Måndag: Rörelse för barnen födda 2014 kl. 8:40-10:00  
Tisdag: Mulle med faddrarna kl. 8:30, ryggsäck med liten matsäck       
Onsdag: Musik och skapande inför höstmaskeraden. Rörelse för barnen födda 
2013 kl. 11:45-12:30                                                                
Torsdag: Höstmaskerad.                        
Fredag: Gymnastiksalen & Fredagskul på förskolan.

Veckans tecken: Äpple, päron, banan, apelsin

_______________                            

Vi önskar er en riktigt trevlig helg!  

Vid frågor kontakta;  
Mumintrollen 0701821128  

Vi efterlyser en röd och grön Kånkenväska 
som försvunnit. Var vänlig och kontrollera 
så ni helt säkert har rätt väska med er hem.

Vi efterlyser även ett par blåa fodrade 
stövlar, dessa är märkta med Max inuti. 
Kolla så ni inte råkat få hem ett par extra. 



Hattifnattarna 0701821127  
Hemulerna 0701898103  
Eftis, stängningstelefon (kl. 17-18) 070-100 82 37 


