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Veckobrev
Filifjonkor

Vi önskar att ni sätter
in era höstlovstider
även på School Soft!

Vi välkomnar ännu en ny vecka!
En vecka kvar innan det är dags för höstlov. Ni har väl kommit
ihåg att ändra era barns vistelsetider i Schoolsoft så att de
stämmer med det som ni har lämnat in på länken till Rektor
Annika? Om Ni inte har gjort detta så vänligen gör det så fort
som möjligt så att vi kan börja planera vårt program för
höstlovsveckan.
• Hjorthagen har blivit en stor favorit bland Filifjonkorna. Därför kommer

måndagens eftermiddagsutflykt att än en gång gå till Hjorthagen. Eftersom vi
har mera tid på måndagar, än vad vi har på torsdagar, siktar vi på en promenad
runt hela Hjorthagen. Där efter blir det dags för lek och att äta det från
förskolan medhavda mellanmålet. Vi siktar på att vara tillbaka på förskolan
klockan 15. Den som vill hämta sitt barn tidigare kan ringa Filifjonkornas
telefonnummer, så att vi kan meddela om var i Hjorthagen vi befinner oss.
• Det blir ingen torsdagsutflykt denna vecka. Istället kommer 4-åringarna att ha

sin andra fadderträff, medan 3-åringarna kommer att ha en annan planerad
aktivitet.

1

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
planeringsdag). Har Ni
frågor ta kontakt med
rektor Annika.
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• Vi fortsätter introducera nya Sopsamlarmonster under våra samlingar och att prata om natur och miljö. Vi

har även ägnat oss åt minneslek och matematik (0-12). Vi pratar dagligen om veckodagar, månader och år.
Hur långt är ett år och hur lång är en månad…? Under språkleken har vi lyssnat på och pratat om olika
ljud. Det har varit roligt och uppskattat. Vi kommer under denna vecka att under språkleken repetera ljud
samt rim som vi jobbat med under tidigare veckor.
• Vi har under matstunden, samlingen och vilan infört bestämda sittordningar. Detta för att dessa moment

blir tydligare om barnet har sin egna plats och för att få till en lugnare miljö under dessa stunder.
• Vi kommer så småningom att börja intervjua barnen om vad det tycker om förskolan, vad som är roligast

och om det är något som de saknar. Detta vill vi göra för att barnen ska få känna att de kan påverka vår
verksamhet och för att vi gärna vill ta barnens tankar och känslor i beaktande när vi planerar våra
aktiviteter.
• Ni har väl koll på de restriktioner som ännu gäller på Gripsholms förskola? När man varit sjuk så gäller

fortfarande två symptomfria dagar innan man kan återvända till förskolan. Detta för att minska
smittspridning bland barn och personal.

1
VECKANS TECKEN ÄR:
Leka, tvätta händerna, vila.

https://
teckensprakslexikon.s
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KOM IHÅG!
Utflykt till
Hjorthagen 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!
Fadderträff för 4åringarna på
torsdag!

Veckans schema:

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

07.00

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

07.30

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Filifjonkor

Filifjonkor,

Estetisk
Hemuler
Här nedan
finner 9.30-10.30
ni vårt: Musik
veckoschema:
verksamhet,

09.00

Innelek/
Samling

10.30

4-åringar:
Fadderträff
3-åringar:
Annan planerad
verksamhet.

Halloweenpyssel

och Rörelse

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

11.15

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

12.15

Utflykt till
Hjorthagen!

Inomhusvistelse

Inomhusvistelse

Fredagskul
(utomhus)

Språklek,
repetition, rim och
ljud.

Utomhuslvistelse

Utelek/Samling

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

MELLANMÅL

MELLANMÅL

MELLANMÅL
Sagosamling

Utelek

Utelek

- vi äter
i
matte13.30
och aktuella
ämnen
så som
årstider och diskussion
kring högtider.
Sagosamling
Sagosamling
Sagosamling
Hjorthagen

Vi anländer till

- Höstliga
Clara och Viktoria
14.30 hälsningar!
Förskolan 15.00: Hanna,
Utelek
Utelek
Utelek

16.30

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

17.00

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger
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