GRIPSHOLMS FÖRSKOLA

VECKA 40

VECKOBREV
Hattifnattar

Pushupnotiser:

— Vet Ni att man kan få
en pushupnotis i samband med att vi
uppdaterar något på
SchoolSoft? Aktivera
funktionen under
inställningar under
”Konto” i appen :)

Hej vårdnadshavare,
Vilken vecka hörni. Vi har fortsatt jobba med våra tröstestenar och barnen har var och en berättat hur de kommer att
använda sin sten. Vi har haft ett hårt rörelsepass på gården
där vi gick igenom alla bokstäver i alfabetet som sitter uppe
vid scenen. Varje bokstav har en egen rörelse och vi gjorde
alla! Starkt jobbat av alla barn.
Vi har börjat jobba med rimord i vår språklek och
torsdagens utflykt bar av till lekplatsen i Lottenlund. Det är
helt otroligt hur fint barnen leker tillsammans och det känns
alltid tryggt att gå på promenad med våra Hattifnattar.
Det kanske största denna veckan, förutom Skoljoggen,
måste dock ha varit vår brandövning. Vi råkade sitta på
samling allihop när brandlarmet satte igång och barnen var
helt fantastiska. De tog instruktionerna oerhört bra och kom
ut både snabbt och sansat. Vi hade förstås fuskat med att
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Lösstider på GHS:

— vi har inga bekräftade
fall på förskolan men
eftersom löss bekräftats
i skolan har rektor
Annika Bärnlund skickat
ut ett SchoolSoftmeddelande om detta.

Knytskor:

— vi ser ogärna knytskor
på barnen på förskolan,
så länge som barnet ej
kan knyta själv - tack!
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byta ut skorna mot gummistövlar på skohyllan men de klarade utrymningen med
bravur i alla moment. Få på sig stövlar snabbt, samsas i hallen och på led, en och en,
tåga bort till Apotekarängen. Era barn ska ha mycket beröm!
• Mycket har hänt under veckans lopp och mera kan Ni ta del av på SchoolSoft! Inkludera gärna Ert

barn när Ni ser och läser förskolans verksamhetsloggar, för då kan barnet komma med egna
infallsvinklar och Ni får en bredare bild av vad som är betydelsefullt för just Ert barn. Det som vi
pedagoger fångar på bild och som vi anser är väsentligt är inte per automatik viktigt för just Ert barn
;)
• På grund av rådande omständigheter med covid-19 kommer inget föräldramöte äga rum nu under

höstterminen, därav en av anledningarna till våra informativa veckobrev. Hoppas Ni har haft tid att
ta del av dem alla? Om inte, finns de samlade på hemsidan! På SchoolSoft försvinner veckobreven
efter ett par veckor. Tider för utvecklingssamtal kommer erbjudas efter höstlovet (som är under
vecka 44) och då är det Ni som väljer forum (ett klassiskt möte där vi sitter ner tillsammans, ett
”walk-and-talk-möte utomhus eller ett digitalt möte via Google Meet).
• Det är svårt att tro att det är höst med tanke på vilket väder det bjuds på! Men packa gärna ner

vantar och mössor i barnens ryggsäck, så att det vid behov finns till hands. Vi har under den gångna
veckan haft barn som begärt om lånevantar under morgonkvisten och faktum är att det INTE finns
många par att låna på förskolan. Då är det bättre om barnet har med sig sina egna :)
• För kännedom: Som vi nämnt tidigare kan Ni ta del av årets läsårstider HÄR men vi vill redan nu

visualisera för Er hur det kommer se ut på Gripsholms förskola kring jul och nyår:
= STÄNGT!

= ÖPPET!

Ni kommer vid ett senare tillfälle få meddela omsorgsbehov för Ert barn genom en länk!
• Påminnelse: Samtliga personer som rör sig mellan Slottsparkeringen och Campus bör använda

grusvägen. Det är ej tillåtet att gena över Apotekarängen! Slottsparkeringen är tillgänglig för Er
föräldrar och det är med andra ord inte ok att parkera på lärarparkeringen, köra upp till Campus
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med bil eller parkera längs med Stallarholmsvägen. Vänligen respektera detta NU och alla parter
förblir glada och nöjda - tack!

Hattifnattarnas veckoschema

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

07:00

Förskolan öppnar

Förskolan öppnar

Förskolan öppnar

Förskolan öppnar

Förskolan öppnar

07:00-07:30

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

Promenadtåg upp till Campus

11:30-12:15

14:15-14:45

16:15

Utelek

Utelek

Morgonsamling
+ Fruktstund

Morgonsamling
+ Fruktstund

Språklek

Skapande

Rörelsestund
(Utomhus)

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Vilostund

Vilostund

Vilostund

Vilostund

Vilostund

Innelek

Promenad i
närområdet

Innelek

Musikstund

Innelek

Mellanmål
= Campus

Mellanmål
= Viken

Mellanmål
= Campus

Mellanmål
= Viken

Mellanmål
= Campus

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Innelek

Utevistelse

Sagostund
+ Fruktstund

Sagostund
+ Fruktstund

Sagostund
+ Fruktstund

Sagostund
+ Fruktstund

Sagostund
+ Fruktstund

Morgonsamling
+ Fruktstund

Innelek

Utelek

Skogsutflykt med
start kl 09:15

Morgonsamling
+ Fruktstund

Medhavd
matsäck

Innelek/Utelek

Promenadtåg ner till Viken

16:45
17:00

Innelek

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Med vänliga hälsningar,
Personalen på Hattifnattarna

Veckans
tecken:
September
Oktober
Skogsutflykt
Svamp

AKTUELLA TELEFONNUMMER:
Mumintrollen: 070 189 81 04
Hattifnattarna: 070 189 81 03
Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00)
Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Fritids: efter kl. 17:00)
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