GRIPSHOLMS FÖRSKOLA

VECKA 41

Veckobrev
Mymlor

Hej alla vårdnadshavare,
höstlovet börjar närma
sig och jag behöver veta
vilka barn som är i
behov av omsorg under
vecka 44. Svara senast
den 11 oktober på
enkäten som ni finner
här nedan, tack på
förhand.
https://forms.gle/
XQibRfDJKQxonAwc9

Dags för en ny vecka!
Vilken bra vecka vi har haft! Nu tar vi helg och laddar
batterierna inför nästa vecka.

Med vänlig hälsning,
Annika Bärnlund

• Denna vecka har sopmonstret Plastis varit på besök. Mymlorna har fått träffa

honom på Grön Flagg utflykten och under skapande aktiviteten har de pysslat
med plastförpackningar. Nästa vecka ska vi få besök av Pantomen och på Grön
Flagg utflykten ska Mymlorna få gå och panta flaskor.
• Under veckan har vi presenterat våra molnord. Dessa kommer vi att sätta upp

på en gemensam vägg tillsammans med Knyttarna för att hela tiden påminna
oss om vår värdegrund. Denna vecka diskuterade vi ordet PRATHJÄLP, nästa
vecka är det dags för ordet HÄNSYN.

Förskolans öppettider
vid jul och nyår
Öppet 21- 23.12,

• Vi påminner er föräldrar om att ta hem Ert barns vilosaker över helgen för att

tvätta dem. Detta är extra viktigt nu under dessa förkylnings- och lösstider. Det
går löss på skolan och därför är det viktigt att Ni håller koll på Ert barn samt om
Ni får löss meddela gärna oss på förskolan så vet vi.

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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• Nu när renoveringen är klar så är det dags att lämna skorna på svarta mattan vid entrén för att sedan sätta

upp skorna på skohyllan. Detta är något som vi dagligen tränar på med Era barn och vi skulle uppskatta
om 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.

V.41

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
Frukt och vattenflaska
med!
Vi går kl 9.00

9.30-10.15:
Musik (Inne)

Estetisk verksamhet
och
Språklek
(Inne)

Utelek/Samling

10.30

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

11.15

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

UTFLYKT
Blåbärsskogen
Vi får mellanmål från
förskolan. Ryggsäck
med vattenflaska och
sittunderlag med!

Utelek

Fredagskul

Tillbaka på förskolan
kl.14.30

MELLANMÅL

MELLANMÅL

Utelek: rörelse

Utelek

Innelek

12.15

Innelek

13.30

MELLANMÅL

MELLANMÅL

14.10

Utelek

Utelek: rörelse

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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HÖST

VILA

LEKA UTE

https://
teckensprakslexikon.
su.se/ord/01522

https://
teckensprakslexikon.su.
se/ord/00986

https://
teckensprakslexikon.su.
se/ord/01092
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KONTAKTUPPGIFTER
Mymlor: Vi inväntar ett nytt sim-kort. Tills dess kan Ni nå oss på Knyttarnas
nummer.
Knyttar: 070 182 11 28
Hemuler: 070 182 11 27
Filifjonkor: 070 189 81 07
Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris innan 06:30)
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