GRIPSHOLMS FÖRSKOLA

VECKA 44

VECKOBREV
Hattifnattar

Viktiga datum:

v. 44 = Höstlov,
förskolan erbjuder
omsorg till de som har
anmält behov

Hej vårdnadshavare,
Alltså se fotot här ovan! I tisdags kunde barnen blicka ut på
denna magiska vy under frukosttimmen på förskolan :) Vi är
verkligen lyckligt lottade över att ha detta natursköna
utanför fönstret. En sann kontrast till dagens digitala
samhälle där det mesta ska effektiviseras och människan
sällan stannar upp och bara ”ÄR”. Vi vuxna har mycket att
lära av våra barn som har en otrolig förmåga att leva i nuet
och ett citat för oss vuxna att ta med oss i vardagen är:
Din stressiga vardag är Ditt barns barndom.
• För varje sekund som går fylls våra timglas på sand. Livet rinner

långsamt iväg i samma takt för oss alla. Våra liv har aldrig varit mer
bekväma om vi ser till det yttre. Alla prylar. Nya modestilar varje vecka.
Hur du ska vara. Hur du ska lyckas. Hur du ska kunna skaffa dig mer,
mer och mer. Ständig tillväxt på allt. Jakten efter lyckan där ute. Men
så fort vi stannar upp och bara är med vårt inre några minuter så
påminns vi igen. Det är något som inte stämmer. Pulsen är fortfarande
hög. Tankarna sliter i oss åt alla håll…
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v. 46-48 = Utvecklingssamtal (tider att boka
kommer erbjudas på
SchoolSoft under v. 44)
11.11 = Grön flagg
dagen
18.12 = sista dagen för
skoleleverna innan
jullov
24.12-3.1 = juletid och
nyår, förskolan är stängd
6.1 = Trettondedag jul =
förskolan är stängd
8.1 = Planeringsdag,
förskolan är stängd
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• En filosofisk inledning på detta veckobrev men något vi gärna ser att Ni funderar kring under

kommande höstlov/läslov. Många av Er är nämligen lediga, vad väljer Ni att fylla dagarna med
tillsammans med Era barn? Aktiviteter, konsumtion, resor hit-och-dit, umgänge till höger och
vänster… Inget fel på det, men finns det också utrymme för dialog, lek tillsammans, promenader,
pussel, spel och inte minst HÖGLÄSNING som är temat för årets höstlov/läslov? Läs gärna mera här:
http://läslov.se. Kom ihåg att Ni vårdnadshavare är det allra viktigaste i Era barns liv och ingenting i
världen kan mätas med TIDEN Ni har möjlighet att ge dem <3
• På tal om höstlov/läslov så har vi mellan

19 och 31 barn anmälda på förskolan/
Campus, lite beroende på veckodag. Det
innebär att många barn är lediga och
rektor Annika Bärnlund har därmed
kunnat bevilja ledighet för några i
personalen (Patricia och delvis Mimmi).
Morris-Maria har även hon ledigt under
lovet, och de som anländer till förskolan
innan klockan 06:30 kommer istället
mötas av förskolepedagog Hanna
Fagerudd. Om Ni uteblir på morgonen
(alltså innan 06:30) ringer Ni med andra
ord förskolans vanliga telefoner och INTE
öppningstelefonen som Maria använder.

Efterlysning
Saknar Ni något som tillhör Ert barn?
Berätta och så kan vi efterlysa det i kommande
veckobrev.
(berätta eller maila paula.eriksson@gripsholmsskolan.se
så bifogar hon efterlysningen till veckobrevet)
***

En Hattifnatt saknar sin nya mörkgröna hoodie,
som dessvärre inte hunnit bli namnad. Hoodien
har dragkedja och svart-vit textremsa längs med
ärmarna. Från KappAhl. Vänligen returnera den
till Campus om Ni får syn på den :)

• Programmet under lovet kommer att avvika från det traditionella veckoschemat och de som anmält

behov av omsorg kommer få ett höstlovsspecifikt program på SchoolSoft. Vår målsättning är att
erbjuda det lilla extra till de som inte har möjlighet att vara lediga ;) Vi vill dock uppmärksamma Er
om att vi kommer gå ner till Viken för sammanslagning redan klockan 16:00 under torsdag och
fredag nästa vecka.
• OBS! Tisdag 27:e oktober kommer Slottsparkeringen vara stängd på grund av underhållsarbete.
• Hälsning från rektor Annika Bärnlund: Är du sjuk eller har symptom som halsont, feber eller

hosta? Då ber vi dig stanna ute och ringa personalen på avdelningen när du ska lämna/hämta ditt
barn. Tillsammans hjälps vi åt för att minska smittspridningen. Tack för samarbetet!
• Årets skolfoton blir klara i omgångar, några av Er har redan fått tillgång till dem men långt ifrån

alla. Vi ber Er ha lite tålamod… Den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge!

Med önskan om ett
trevligt höstlov,

AKTUELLA TELEFONNUMMER:
Mumintrollen: 070 189 81 04

personalen på Hattifnattarna

Hattifnattarna: 070 189 81 03
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