GRIPSHOLMS FÖRSKOLA,VECKA 40

Veckobrev
Filifjonkor

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

De sista septemberdagarna är här!
På torsdag blir det oktober och nu är det verkligen höst. Tack till
alla våra duktiga barn som orkade gå ända till Hammarens IP
och tillbaka till förskolan. Vi hade en härlig dag tillsammans och
ser framemot flera dagsutflykter under läsårets gång. Även
veckans brandövning gick bra och nu vet vi alla hur vi ska göra
om brandalarmet går på riktigt.
• Redan på måndag bär det av till Blåbärsskogen där vi ska spendera vår

eftermiddag. Vi går iväg efter vilan och tar med oss mellanmål från förskolan
som vi äter på plats i Blåbärsskogen. Vi kommer att spendera ett par timmar där
och siktar på att vara tillbaka på förskolan klockan 14.30. De som vill hämta sina
barn tidigare än så får möta upp oss vid Blåbärsskogen.
• Det är nu klart att 4-åringarna ska få delta i skolans fadderverksamhet. En eller

två fyra-åringar kommer att tilldelas en elev från årskurs 5, Isbjörnar, som ska

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

fungera som fadder. Fadderverksamheten går ut på att man under skoltid träffar

planeringsdag). Har Ni

sin fadder och gör någon aktivitet tillsammans. Dessa träffar kommer att ske

frågor ta kontakt med

mellan två till tre gånger per termin. Vi kommer att ge er ytterligare information

rektor Annika.
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om detta när verksamheten drar igång.
• Av praktiska och logistiska skäl har vi gjort en del ändringar i vårt dagsschema. Måndagens

eftermiddagsutflykt kommer att vara en stående programpunkt varje måndag. Utflyktsmålet kommer att
variera och inget mellanmål behöver tas med. Däremot är sittunderlag och vattenflaska bra att ha med sig.
• På torsdagar kommer vi från och med nu att alltid bege oss ut på en förmiddagsutflykt. Till denna utflykt

behöver man ta med en vattenflaska, sittunderlag och frukt. Våran utflyktsförmiddag är alltså inte längre
på tisdagar.
• Språkleken i färggrupper från tisdag till torsdag kommer att upphöra. Istället kommer vi att utöva språklek

på tisdagsförmiddagar, jämsides med estetiken. Medan halva gruppen kör språklek, utövar andra halvan
estetisk och så byter vi om i halvtid. Under språkleken jobbar vi som bäst med rim och ramsor och under
estetiken målar vi Sopsamlarmonster.
• På 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. Under den kommande veckan övar vi vidare på ”utflykt”,
”ryggsäck” och ”frukt”.
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VECKANS TECKEN ÄR:
Utflykt, ryggsäck och frukt.

https://
teckensprakslexikon.s
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KOM IHÅG!
Utflykt till
Blåbärsskogen på
måndag. Tillbaka på
förskolan 14.30.

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!
Förmiddagsutflykt
på torsdag. Frukt
med!

Här nedan finner ni vårt förnyade 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

Estetisk verksamhet/
språklek

09.00

Innelek/
Samling

Estetisk
verksamhet/
Språklek

Hemuler

Veckans schema:

Filifjonkor
UTFLYKT - till
Hjorthagen

Hemuler

Utelek/Samling

10.30

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

11.15

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

12.15

Utflykt till
Blåbärsskogen!

Utelek/Samling

Utelek/Samling

Fredagskul
(utomhus)

13.30

MELLANMÅL
- vi äter i
blåbärsskogen

MELLANMÅL

MELLANMÅL

MELLANMÅL

MELLANMÅL

14.00

Vi anländer till
Förskolan 14.30:
Utelek

Utelek

Utelek

Utelek

Utelek

16.30

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

17.00

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Utelek/Samling

Här nedan finner ni vårt veckoschema:

- Under eftermiddagens utelek och samling varierar vi aktiviteterna mellan rörelse, sång, lekar, sagor,

matte och aktuella ämnen så som årstider och diskussion kring högtider.
- Höstliga hälsningar! Hanna, Clara och Viktoria
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