GRIPSHOLMS FÖRSKOLA,VECKA 49

Veckobrev
Filifjonkor

Händelsekalender
- Dec 1. Nisse flyttar in
till Filifjonkornas vrå.
Han kommer att hitta
på en hel del bus fram
tills jullovet.
- Dec 6. Finlands

Självständighetsdag- vi
uppmärksammar detta
fredagen den 4
december.

Hejdå november!
Vi tackar för den gångna veckan och ser framemot en ny. Trots
att stående utflykter varit inställda, hann vi ändå iväg på en
sagopromenad till slottet i torsdags. Vi har även börjat blicka
fram mot julen och pysslat både julkort, pynt och övat på
julsånger. Julkorten i vilka vi önskar ”glad advent, hälsningar
Filifjonkorna”, har vi delat ut till skolans personal, som en del av
vårt adventsfirande fredagen den 27 november.
• Vi kör på samma vis under kommande vecka, och har därmed inga stående

utflykter på schemat. Vi siktar ändå på att hinna med kortare utflykter och
promenader
• Vi vill uppmärksamma er om att det går magsjuka bland Filifjonkorna. Kom

ihåg att hålla Ert barn hemma i 48 timmar efter sista symtom, om Ert barn
insjuknar.
• Nu i dessa tider är det extra viktigt att Ni frisk- och sjukanmäler Ert barn på

Schoolsoft. Vi vill att Ni friskanmäler Ert barn senast kl. 13 dagen innan barnet
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- Dec 11.

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 49

återvänder till förskolan. Annars räknar vi med att barnet inte kommer.
• Som ni har kunnat läsa i den blå spalten till höger har vi terminsavslutning den 11/12. Då kommer

Hemuler & Filifjonkor att lussa för Mymlor & Knyttar och tvärtom. Denna dag får Ert barn gärna komma
klädd i julrelaterade kläder (t.ex. luciakläder, tomteluva eller något annat julrelaterat). Eftersom
terminsavslutningen är en fredag är de barn som annars är lediga på fredagar hjärtligt välkomna mellan
kl.9-10 eller så får Ni byta dag så Ert barn kommer till förskolan på fredag istället för till exempel tisdag.
• Jullovet närmar sig! Vi påminner Er om att fylla i Ert behov av omsorg under jullovet för att kunna

planera verksamheten 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 och Musik.

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

-

Utelek/Samling
MELLANMÅL
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KOM IHÅG! ATT
NAMNMÄRKA ERA
BARNS KLÄDER!!!

KOM IHÅG att
fylla i behovet av
omsorg under
jullovet!

KOM IHÅG!
Att fylla i enkäten
angående
samhällsviktig
verksamhet!

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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