GRIPSHOLMS FÖRSKOLA

VECKA 40

Veckobrev
Mymlor

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

Välkommen OKTOBER!
Oktober är snart här och det är riktigt höstväder! Vi påminner
Er vårdnadshavare om att det nu är kallare tider och det
behöves tex mössa och vantar på era barns platser i kapphallen.
• Nästa vecka ska vi få besök av sopsamlarmonstret Plastis. Om Ni vill bekanta er

med sopsamlarmonstren hemma kan Ni besöka hemsidan här.

Förskolans öppettider vid
jul och nyår
Öppet 21- 23.12,

• På Gripsholms förskola använder vi oss av tecken som stöd som en del av vår

Stängt 24.12- 3.1
Öppet 4-5.1 och 7.1.

språkundervisning. Därför kommer Era barn att få lära sig tre stycken nya

Stängt 6.1 och

tecken varje vecka. Dessa tecken kommer Ni att få ta del av längst ner i

8.1(förskolans

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.
• Vi fortsätter ännu med att starta varje dag utomhus. För de 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.
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planeringsdag). Har Ni
frågor ta kontakt med rektor
Annika.
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• På tisdagar går Mymlorna på Grön Flagg utflykt. Till de utflykterna ska Ert barn ha med ryggsäck med en

frukt och vattenflaska.
• På onsdag kommer Mymlorna att gå på utflykt till cykelparken. Vi kommer att promenera iväg till

cykelparken efter vår vila. Var vänliga och kolla att Ert barn har VARMA EXTRAKLÄDER på sin plats i
kapphallen. Mellanmål får vi från köket så detta behöver ni inte fundera på att ha med. Vi kommer att vara
i cykelparken fram till kl. 14.00, så hämtar du ditt barn innan kl. 14.00 får du hämta i parken. Hittar Ni inte
dit så ta gärna kontakt innan så förklarar vi vägen. Återkom om Ni har frågor. Vi är tillbaka på förskolan ca.
kl. 14.30.

V.40

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

07.00

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

07.30

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

09.15

Utelek/Samling

Grön Flagg - utflykt
Ruinerna
Ryggsäck med!
Vi går kl 9.00

9.30-10.15:
Rörelse (Ute)

Estetisk verksamhet/
Språklek
(Inne)

Utelek/Samling

10.30

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

11.15

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

12.15

Innelek

Innelek

UTFLYKT
Cykelparken
Ryggsäck med!

Utelek

Fredagskul (Ute)

13.30

MELLANMÅL

MELLANMÅL

Tillbaka på förskolan
kl.14.30

MELLANMÅL

MELLANMÅL

14.10

Utelek

Utelek: rörelse

Utelek: rörelse

Utelek

16.30

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

17.00

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Med önskan om ett trevligt veckoslut!
Adele, Erika och Vendela
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OKTOBER

MELLANMÅL

SPRINGA

https://
teckensprakslexikon.
su.se/ord/09131

https://
teckensprakslexikon.su.
se/ord/05030

https://
teckensprakslexikon.su.
se/ord/02208

KONTAKTUPPGIFTER
Mymlor:
Knyttar: 070 182 11 28
Hemuler: 070 182 11 27
Filifjonkor: 070 189 81 07
Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris innan 06:30)
Stängningstelefonen: 070 100 82 30 (Eftis efter 17.00)
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