GRIPSHOLMS FÖRSKOLA,VECKA 39

Veckobrev
Filifjonkor

Följande gäller på
Gripsholms förskola
angående Covid-19.
https://
www.folkhalsomyndigheten.
se/globalassets/smittskyddsjukdomar/sjukdomar/
coronavirus/informationtill-skolledare-om-nyttcoronavirus.pdf

Ny vecka!
Oj vad veckorna flyger förbi! Men det går ju fort när man har
rolig. Under veckan som gått har vi fortsättningsvis bekantat oss
med Sopsamlarmonstren. Dessa kommer vi att jobba med under
hela läsåret. De uppskattas verkligen av barnen som tycker att de
är väldigt roliga, samtidigt som de lär oss nyttiga saker om
sopsortering och miljö.
• Förskolans läsårsfotografering som var i tisdags gick väldigt bra och ni kommer

inom några veckor få erbjudande om att köpa enstaka bilder samt skolkatalogen.
• På tisdag gör vi en dagsutflykt till Hammarens IP mellan klockan 9.00 och

14.30. De barn som hämtas tidigare än 14.00 får gärna hämtas från Hammarens
IP. Sittunderlag, vattenflaska och medhavd matsäck bestående av exempelvis
en frukt och en macka önskar Vi att Ert barn tar med sig hemifrån. Dagens
lunch kommer att levereras till utflyktsplatsen från förskolan medan
mellanmålet denna dag består av den hemifrån medhavda matsäcken.
• På torsdag klockan 9.00 kommer vi att tillsammans med resten av skolan att ha

1

Förskolans öppettider
vid jul och nyår
Öppet 21- 23.12,
Stängt 24.12- 3.1
Öppet 4-5.1 och 7.1.
Stängt 6.1 och
8.1(förskolans
planeringsdag). Har Ni
frågor ta kontakt med
rektor Annika.

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA

VECKA 39

brandövning. Vi kommer att samla barnen på Apotekarängen som är vår uppsamlingsplats i det scenario
att brandlarmet skulle gå.
• Toalettrenoveringen är nu äntligen klar! Det här betyder att en del av verksamheten kommer att förflyttas

till vår inomhusmiljö. Trots detta kommer största delen av tiden på Förskolan att spenderas utomhus. Det
är alltså fortsättningsvis viktigt med kläder efter väder. Barnen har varit fantastiska och vi vill verkligen
passa på att ge dem ett stort tack för tålamodet under renoveringen. Ni ser i veckoschemat vilka dagar och
tider vi är inne respektive ute. Vi kommer fortsätta med att starta varje dag utomhus. För dom barn som
lämnas mellan kl. 7.30-9.00 vill vi att barnen kommer klädda och färdiga för utomhusvistelse om inget
annat står på veckoschemat.
• Gripsholms förskola använder vi oss av tecken som stöd som en del av vår språkundervisning. Därför

kommer Era barn att få lära sig tre stycken nya tecken varje vecka. Dessa tecken kommer Ni att få ta del av
längst ner i veckobreven för att Ni skall kunna vara delaktiga i Era barns utbildning. När Ni skall kolla upp
ett tecken så använd er av hemsidan här.
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VECKANS TECKEN ÄR:
Utflykt, ryggsäck och frukt.

https://
teckensprakslexikon.s
u.se
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KOM IHÅG!
Filifjonkorna har en
ny telefonnummer,
den finner ni här
nedan!

KONTAKTUPPGIFTER
Filifjonkor: 070 18 98 107
Hemuler: 070 182 11 27
Mymlor/Knyttar: 070 182 11 28
Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris innan 06:30)
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KOM IHÅG!
Dagsutflykt på
tisdag! 09.00-14.30!
-Mellanmål med hemifrån!

Här nedan finner ni vårt veckoschema:

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

07.00

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

07.30

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Filifjonkor

Grön flagg- utflykt

9.30-10.00 :
Filifjonkor - Rörelse
Hemuler - Musik
10.00-10.30:
Filifjonkor - Musik
Hemuler - Rörelse

09.00

Innelek/
Samling

Grön Flagg dagsutflykt,
9.00-14.30

Hemuler

Veckans schema:

Filifjonkor
Brandövning och
utflykt

Hemuler

Utelek/Samling

Estetisk verksamhet

10.30

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

11.15

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund
(sker på IP)

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Språklek

Språklek

Språklek

Här nedan
finner ni vårt
Fri lek
Fri lek veckoschema:
Fri lek

Fredagskul
(utomhus)

12.15

Utelek

Fri lek
(Sker på IP)

Fri lek
(inomhus)

Fri lek
(inomhus)

13.15

MELLANMÅL

MELLANMÅL

MELLANMÅL

MELLANMÅL

MELLANMÅL

14.00

Utelek

Utelek: rörelse

Utelek: sång

Utelek: rörelse

Utelek

16.30

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

17.00

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

- Vi avslutar språklek med sagotema och kommer nu att lära oss rim och ramsor, samt munmotorik.
- Från och med denna vecka kommer Filifjonkorna att ha sin förmiddagsutflykt på torsdagar istället

för på tisdagar. Den här veckan gör vi dock en dagsutflykt på tisdag vilket gör att det blir två
utflykter denna vecka. Till torsdagens utflykt behöver man ta med sittunderlag, vattenflaska och en
frukt.
- Vi fortsätter introducera våra Sopsamlarmontster och under Estetiken kommer barnen att få måla av

valfritt monster.
- Under musik och rörelsen fortätter vi med att introducera nya lekar som vi leker tillsammans,

miniröris, sång och dans.
- På fredag kör vi än en gång fredagskul med disco och gemensamma lekar.
- Höstliga hälsningar! Hanna, Clara och Viktoria
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