GRIPSHOLMS FÖRSKOLA

VECKA 32

VECKOBREV
Mumintroll & Hattifnattar

En ny lösning
gällande parkering
och trafikflöde i
anslutning till
Gripsholmsskolan
från den 1 augusti
2020

Hej vårdnadshavare,
Hoppas Ni alla har haft en ljuvlig sommar såhär långt! Det
börjar bli dags för Gripsholms förskola att slå upp sina
dörrar igen och vi har ett gäng som kommer tillbaka från
sina semestrar inkommande måndag 3 augusti och vi vill
därmed nå ut till Er med lite praktisk information.

— Vänligen, bekanta er
med kartan, tack:
https://
gripsholmsskolan.se/
parkeringen-ochtrafikflodet-fran-den-1aug-2020/

• SchoolSoft är nu tillgängligt för Er föräldrar igen och Ni har möjlighet

att lägga in Era barns vårdtider. Vänligen, registrera tiderna INNAN Ert
barns första dag på förskolan efter sommarledigheten.
• Kom ihåg att om Ert barn hörde till Mymlorna under verksamhetsåret

2019-2020 så är hen nu ett Mumintroll (tillsammans med pedagogerna
Paula/Annika, Erika (ny), Katrin (ny) och Hemulerna har blivit
Hattifnattar (tillsammans med pedagogerna Jessica (ny), Mimmi,
Patricia).
• All personal (förutom Paula och Jessica) kommer vara på plats från

start. De har sin första arbetsdag måndag 24 augusti 2020. Paula
kommer dessutom arbeta 80 % en tid framöver (med ledig fredag) och
rektor Annika Bärnlund kommer täcka upp för henne.
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Följande gäller
fortfarande på
Gripsholmsskolam
angående
Coronaviruset
covid-19

— Läs mera:
https://
gripsholmsskolan.se/
foljande-gallerfortsattningsvis-pagripsholmsskolan-2/
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• Under vecka 32 äts samtliga måltider i skolans stora matsal. Detta på grund av rådande

renoveringar i Viken-huset (detta innebär bland annat att de barn som anländer innan och till
frukost lämnas i stora matsalen). Om Ert barn är i behov av att äta frukost ber vi Er anlända senast
klockan 07:15. Kom ihåg att tvätta händerna innan barnet kliver in i matsalen!
• Efter avslutad frukost samlas vi på förskolans övre gård utanför skolans matsal. Där leker vi

tillsammans en stund innan vi klockan 08:00 går i samlad trupp upp till Campus. Detta innebär att
om Ert barns vårdtid inleds efter klockan 08:00 så är Ni hjärtligt välkomna upp till Campus. Hämtar
ni Ert barn innan klockan 17:00 är vi uppe på Campus (med undantag för dagens måltider), efter
det går vi ner till skolgården och sammanslår med Eftis nere vid Viken-huset.
• Samtliga barn har tilldelats en egen plats i kapphallen, har Ni möjlighet så följ gärna in med Ert

barn för att tillsammans bekanta Er med platsen. Under veckan kommer barnen även få en
namnmärkt plats i skohyllorna. Ett par skor får plats i skohyllan, medan ett annat (t.ex.
gummistövlar) ställs på hyllan längst ner på barnets plats i kapphallen.
• Barnen har även tilldelats en färggrupp (röd, blå eller grön) och denna färg kan Ni bland annat se

på barnets namnlapp. På våra torkskåp uppe på Campus kan Ni se geometriska figurer i dessa tre
färger och vi eftersträvar - när behov finns - att röda gruppen hänger sina kläder i ”röda kvadrat
skåpet”, blåa gruppen i ”blåa cirkel skåpet” och gröna gruppen i ”gröna triangel skåpet”. Varje
färggrupp har dessutom en ”ansvarig vuxen”. I praktiken innebär det att en specifik vuxen alltid
finns där vid övergångssituationer, måltider och dylikt för just de 8 barn som hör till den
färggruppen.
För övrigt inleder vi hösten så som vårterminen avslutades och anpassar oss efter den rådande situationen
med covid-19 genom att maniskt sköta vår handhygien, koncentrera vår verksamhet utomhus samt
stanna hemma vid symtom. Har Ni tankar eller funderingar, ta mer än gärna kontakt med avdelningens
personal eller förskolans rektor Annika Bärnlund. Vi finns här för Er! Hjärtligt välkomna tillbaka :)

Med önskan om ett soligt veckoslut,
Personalen på Mumintrollen och Hattifnattarna

AKTUELLA TELEFONNUMMER:
Mumintrollen: 070 182 11 28
Hattifnattarna: 070 182 11 27
Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00)
Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Eftis: efter kl. 17:00)
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