GRIPSHOLMS FÖRSKOLA,VECKA 48

Veckobrev
Filifjonkor

Händelsekalender
-

Nov. 27. Vi
uppmärksammar Första
Advent

- Dec 6. Finlands

Självständighetsdag- vi
uppmärksammar detta
fredagen den 4
december.

Det närmar sig första advent!

- Dec 11.

December närmar sig med stormsteg! Just nu har vi stort
bortfall av personal pga sjukdom. Vi kommer därför inte lägga så
stort fokus på att följa vår planerade verksamhet, utan istället vill
vi fokusera på att uppfylla en trygg och säker miljö för Ert barn.
Tack för Ert samarbete och Er förståelse!
• Fadderträffen som var inplanerad till den 30 november faller tråkigt nog bort i

och med den rådande personalbristen och ökningen av Covid19. Vi hoppas på
nya möjligheter att ordna fadderträff inom en snar framtid.
• Tillsvidare ber vi Er föräldrar att inte besöka Gripsholms förskola med

anledning av Covid-19. Vi ber er i möjligaste mån lämna och hämta era barn ute
på gården. Nu när smittspridningen ökar är det viktigt att vi alla tar ett
gemensamt ansvar. Med hjälp av förebyggande åtgärder hoppas vi kunna
undvika en smittspridning på eller i anslutning till Gripsholms förskola. Tack!
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Terminsavslutning. Vi
lussar för varandra
modulvis. Mer info
kommer senare.
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.

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA

VECKA 48

• Vi har nu fått dörrklockor till förskolan. Ring på dörrklockan då ni ska lämna/hämta Ert barn så kommer

vi och möter Er vid dörren. Om ingen dyker upp efter att ni ringt två gånger på klockan så ber vi er att
ringa oss på Filifjonkornas eller Hemulernas telefon, se nedan under kontaktuppgifter.
• Stängningsrutin på förskolan: Vi går in med barnen kl. 16.45 för att sedan gå med de barn som är kvar upp

till Fritids som ligger på andra våningen i samma byggnad som förskolan. Om Ni ej hittar kan man ringa
stängningstelefonen (070 100 82 30).
• Eftersom Ni vårdnadshavare inte får besöka förskolan vill vi att alla barn har en ryggsäck som vandrar

mellan förskolan och hemmet. Detta för att det skall bli mera självständigt för Era barn att föra kläder
mellan förskolan och hemmet.
• Just nu är det flera barn vars kläder kommit bort. Vi ber Er vänligen kolla hemma om Ni fått med Er något

annat barns kläder, detta är lätt hänt då flera barn har likadana kläder och därför är det extra viktigt att ni
NAMNMÄRKER Ert barns kläder.
• Under veckan som gått har fall av springmask uppkommit på förskolan. Vi ber Er kolla Ert barn och hålla

god hygien. Om ni får fall av springmask hos Er så vänligen meddela oss.
• Om ni fortfarande inte fyllt i enkäten angående samhällsviktig verksamhet, ber vi Er göra det snarast. Om

du som vårdnadshavare arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och ditt barn har behov av omsorg vid
stängning av förskolan ber vi dig att besvara denna enkät senast den 15 november 2020 tack. Besvara en
enkät per barn. Enkäten finner Ni HÄR.
• Jullovet närmar sig! Vi behöver veta Ert behov av omsorg under jullovet för att kunna

planeraverksamheten och personalbehov. Fyll i länken senast 6 december. här hittar du den. Tack på
förhand. Mvh Annika Bärnlund
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Veckans schema:

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

07.00

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

07.30

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

09.00

Samling
inomhus

Julpyssel/
sagostund

Rörelse (miniröris)
och musik! - under
musiken kommer vi
att börja öva julsånger.

Filifjonkor
Utelek

Utelek/Samling

10.30

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

11.15

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

12.15

Utelek/Samling

Inomhuslek/Samling

Inomhuslek/
Samling

Fredagskul!

13.30

MELLANMÅL

MELLANMÅL

MELLANMÅL

MELLANMÅL

14.00

Utelek

SagosamlingUtelek

SagosamlingUtelek

SagosamlingUtelek

SagosamlingUtelek

16.30

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

17.00

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

-

Veckans schema:

-

Utelek/Samling
MELLANMÅL

1
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VECKANS TECKEN ÄR (VI ÖVAR VIDARE PÅ):

KOM IHÅG att
fylla i behovet av
omsorg under
jullovet!

Blåbär, skog, tröja.
https://
teckensprakslexikon.su.se
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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!
Att fylla i enkäten
angående samhällsviktig
verksamhet!

