GRIPSHOLMS FÖRSKOLA

VECKA 43

Veckobrev
Mymlor

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.

Vi välkomnar ännu en ny vecka!
Än en vecka har passerat och vi börjar närma oss höstlov! Vi ber
Er kolla att Ert barns vistelsetider på Schoolsoft stämmer
överens med de tider som ni lämnat in åt Annika för vecka 44,
detta för att vi ska kunna planera vår verksamhet för den veckan.
• På tisdag kommer Knyttar och Mymlor att få träffa sina faddrar för första

gången. Fadderverksamheten kommer att ske med de barn som är födda 2016.
Barnen kommer att tilldelas en fadderelev ur årskurs 5 Pingviner.
Fadderverksamheten finns till för att skapa en röd tråd mellan Gripsholms
förskola och skola. Hur fadderverksamheten går till i praktiken: Lärarna berättar
för de äldre eleverna, med tydliga exempel, hur de kan hjälpa till och förklara
för Era barn. Äldre elever läser böcker, leker, pysslar mm tillsammans Era barn.
Äldre elever är “hjälpare” under fadderverksamheten. Ökad trygghet (elever
från skolan träffar Era barn från förskolan och skapar goda relationer). Ett mål
med fadderverksamheten är att utveckla kompetenser som kreativitet,
inlevelseförmåga, empati och problemlösning. Barn födda 2017 kommer under
denna stund ha egen aktivitet beroende på barnens önskemål.
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• Om ni hämtar Ert barn vid skolan då vi kommer tillbaka från utflykten på onsdagar ber vi Er att vänta på

Ert barn INNE på skolgården. Detta av säkerhetsskäl då vi inte vill stanna på parkeringen med hela
barngruppen. Tack på förhand!
• Ni har väl koll på de restriktioner som ännu gäller på Gripsholms förskola? När man varit sjuk gäller

fortfarande två symptomfria dagar innan man kan återvända till förskolan. Detta för att minska
smittspridning bland barn och personal. Vi vill även påminna att vårdnadshavare inte skall vistas i våra
inomhus utrymmen, undantagsvis kapphallen. Om vi är inomhus när Ni ska lämna/hämta Ert barn kan Ni
ringa oss så kommer vi och möter barnet/lämnar barnet i kapphallen. Detta också för att minska
smittspridning bland barn och personal. Tack för Ert samarbete!

V.43

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

07.00

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

07.30

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

9.30-10.15:
Musik (Inne)

Estetisk verksamhet
och
Språklek
(Inne)

Utelek/Samling

09.15

Utelek/Samling

FADDERVERKSAMHET
för barn födda 2016.
PROMENAD till
Hjorthagen för barn
födda 2017.

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
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TVÄTTA HÄNDERNA

KOMPIS

HJÄLPA

https://
teckensprakslexikon.
su.se/ord/01056

https://
teckensprakslexikon.su.
se/ord/02531

https://
teckensprakslexikon.su.
se/ord/00625
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KONTAKTUPPGIFTER
Mymlor: 070 189 81 06
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)

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