GRIPSHOLMS FÖRSKOLA,VECKA 41

Veckobrev
Filifjonkor

Hej alla vårdnadshavare!
Höstlovet börjar närma
sig och jag behöver veta
vilka barn som behöver
omsorg under vecka 44.
Svara senast den 11
oktober på enkäten som
ni finner här nedan.
Tack på förhand!
https://forms.gle/
XQibRfDJKQxonAwc9

Välkommen oktober!

Med vänlig hälsning,.

Vilken höstig vecka vi har haft. Utflykten till Blåbärsskogen blev
en succé. Barnen älskade att leka och klättra bland stockar och
sten. Under torsdagens promenad till Hjorthagen fick vi se
hjortar på väldigt nära håll, vilket förstås var mycket spännande.
Nu får vi se framemot en ny vecka med nya äventyr.

Annika Bärnlund

• På måndag blir det utflykt till Cykelparken, där vi ska leka och äta mellanmål. Vi går

iväg efter vilan och tar med oss mellanmål från förskolan som vi äter under utflykten. Vi
siktar på att vara tillbaka på förskolan klockan 15.00. De som vill hämta sina barn
tidigare än så får möta upp oss vid Cykelparken. Det är också ok att vänta med
hämtning tills 15.00 då vi kommit fram till förskolan. Ni vars barn vanligtvis slutar
klockan 14.00, får gärna meddela oss på förhand om hur ni gör.
Förskolans öppettider vid jul
• Fadderverksamheten som ni fick läsa om i förra veckans brev kommer nu att dra igång.

Första träffen sker nu på tisdag klockan 9.15 till 10.15. De barn som är födda 2017
kommer inte att delta i fadderverksamheten. De kommer istället att få delta i språklek
inomhus tillsammans med Hanna från Filifjonkorna och Jennie från Hemulerna.
• På torsdagens förmiddagsutflykt beger vi oss ut på höstpromenad i vår närmiljö.

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.
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Sittunderlag, vattenflaska och frukt med! Observera än en gång att vi nu mera har våra förmiddagsutflykter på
torsdagar, inte på tisdagar.
• Vi vill påminna er om att namnmärka alla kläder så att de hittar sin rätta plats i kapphallen. Vi önskar även att alla barn har

med sig överdragsbyxor i och med att det nu mera ofta är väldigt blött ute.
• Vi önskar att barnens egna leksaker hålls hemma. Här på förskolan leker vi med förskolans saker. Gosedjur är tillåtna under

vilostunden och om de behövs som en extra trygghet under dagen.
• De som fortfarande inte har en påse till vilosakerna, önskar vi att tar med en namnmärkt påse så snart som möjligt. Eftersom

vi vill hänga upp vilosakerna i Filifjonkornas rum, blir det svårt att göra det om de inte har en tillhörande påse.
• Nu när renoveringen är klar så är det dags att lämna skorna på svarta mattan vid entrén för att sedan sättaupp skorna på

skohyllan. Detta är något som vi dagligen tränar på med Era barn och vi skulle uppskattaom ni också lämnar skorna där när
ni går in till kapphallen. Detta för att det inte skall följa med smuts in i vår fina lärmiljö.
• .Vi fortsätter med att utöva språklek på tisdagsförmiddagar, jämsides med estetiken. Medan halva gruppen kör

språklek, utövar andra halvan estetik och så byter vi om i halvtid. Under språkleken jobbar vi som bäst med rim och
ramsor och under estetiken fortsätter vi med Sopsamlarmonstren och ska nu börja bygga våra egna monster med
olika typer av material.
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VECKANS TECKEN ÄR:
Kallt, regn och jacka.

https://
teckensprakslexikon.s
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KOM IHÅG!
Utflykt till
Cykelparken på
måndag. Tillbaka på
förskolan 15.00.

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 höstpromenad

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
Cykelparken!

Utelek/Samling

Utelek/Samling

Fredagskul
(utomhus)

13.30

MELLANMÅL
- vi äter vid
Cykelparken

MELLANMÅL

MELLANMÅL

MELLANMÅL

MELLANMÅL

14.00

Vi anländer till
Förskolan 15.00:
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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