GRIPSHOLMS FÖRSKOLA

VECKA 49

VECKOBREV
Hattifnattar

Viktiga datum:

(händelsekalender)
v. 46-48 = Utvecklingssamtal (förlängs till v 49)
6.12 = Finlands
självständighetsdag

Hej vårdnadshavare,
Med en händelserik vecka bakom oss blickar vi nu mot nästa
vecka och vill börja detta veckobrev med att tacka Alice med
familj för tiden här hos oss då de idag fredag flyttar till
Stockholm. Vi kommer sakna Alice jättemycket men önskar
henne och hennes familj all lycka till. Att säga hejdå till Alice
betyder också att vi kommer säga ”Hej!” till vår nya kompis
Axel med familj. Axel kommer att börja hos oss tisdag den
2/12 och vi vill därför passa på att varmt välkomna honom
med familj. Denna veckan har vi så smått börjat julpyssla lite,
fortsatt öva på våra julsånger och hunnit med det mesta på
schemat därutöver. Många barn har uttryckt att de är kalla så
ta gärna med lite varmare vantar och skor till förskolan, det
kan också vara tid för vinteroverall eller tjockare vinterställ
med byxa och jacka.
• Ni som ännu inte bokat utvecklingssamtal och vill ha det får gärna

maila till Jessica via SchoolSoft så kommer Ni bli erbjudna några olika
tider för detta.
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Vi behöver veta Ert behov
av omsorg under jullovet
för att kunna planera
verksamheten och
personalbehov. Fyll i
länken senast 6.12
https://forms.gle/
u5BzNLoMqQvC91ss8
10.12 = vi uppmärksammar Nobeldagen
11.12 = vi lussar för
högstadiet (läs info i detta
brev!)
18.12 = sista skoldagen
innan jullov
24.12-3.1 = juletid och
nyår, förskolan är stängd
6.1 = Trettondedag jul =
förskolan är stängd
8.1 = Planeringsdag,
förskolan är stängd
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• OBS! Vi har denna vecka haft ett konstaterat fall av huvudlöss bland förskolebarnen på Campus. Vi

ber Er därför kontrollera Era barn dagligen en tid framöver för att undvika spridning! Läs gärna
mera HÄR.
• Har Era barn berättat att vi har temaveckor i matsalen? Förra veckan var det amerikanska

lunchrätter vi bjöds på, under den gångna veckan har det varit spanskt/mexikanskt på menyn och
nästa vecka kommer vi serveras typiska svenska rätter. Under den sista temaveckan, vecka 50,
kommer köket bjuda på italienskt, mums! HÄR kan Ni ta del av vår lunchmeny.
• Som Ni kunnat läsa i ”händelsekalendern” (den blåa kolumnen

här ovan) kommer vi fira Lucia den 11:e december på förskolan.
Som Ni säkert förstår kan vi inte bjuda in nära och kära till årets
luciafirande. Alla barn är dock välkomna att delta även om
man råkar vara ledig! Årets luciaframträdande kommer vara
UTOMHUS (på Apotekarängen) och högstadieeleverna med
personal fungerar som publik. Vi kommer ha tre stycken
uppträdanden för att minska publiktrycket och därmed kunna
garantera säkerhetsavstånd. Luciafirandet kommer filmas och
publiceras för Er vårdnadshavare på SchoolSoft. Det första
uppträdandet går av stapeln klockan 08:45 och vi ber Er vara på
plats med Era barn (klädda och iordninggjorda) senast klockan 08:30 denna morgon! Det är valfri
julklädsel som gäller, exempelvis kan barnen klä ut sig till lucia, tomtenisse, tärna, stjärngosse eller
pepparkaksgubbe.
• Påminnelse: Om Ert barn INTE kommer till förskolan ber vi Er frånvaroanmäla barnet innan klockan

08:00 på morgonen (antingen till avdelningstelefonen via samtal/sms eller på SchoolSoft). Sedan
vill vi även påminna Er om vikten av att Ni senast klockan 13:00 dagen innan barnet återvänder
meddelar förskolan om det. Varför ber vi Er göra det? Jo, på så sätt blir vardagen mest
ändamålsenlig för Era barn när vi på förhand kan planera dagarna och vid behov omplacera
personalen. Det handlar också om att vi inte ska behöva oroa oss för att det har hänt Er något (det
är därför vi ringer Er om vi inte hört något!). Vi behöver dessutom varje morgon meddela köket om
dagens närvaro/frånvaro.

Efterlysning
Saknar Ni något som tillhör Ert barn?
Berätta och så kan vi efterlysa det i kommande veckobrev.
(berätta eller maila paula.eriksson@gripsholmsskolan.se
så bifogar hon efterlysningen till veckobrevet)
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Hattifnattarnas veckoschema
Vi strävar efter att bibehålla våra vardagsrutiner men på grund av rådande omständigheter kan
det ske snabba förändringar, ta gärna för vana att kolla SchoolSoft dagligen så hänger Ni med!

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

07:00

Förskolan öppnar

Förskolan öppnar

Förskolan öppnar

Förskolan öppnar

Förskolan öppnar

07:00-07:30

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

Promenadtåg upp till Campus

11:30-12:15

14:15-14:45

16:15

Utelek

Utelek

Innelek

Innelek

Morgonsamling
+ Fruktstund

Morgonsamling
+ Fruktstund

Morgonsamling
+ Fruktstund

Morgonsamling
+ Fruktstund

Språklek

Skapande

Rörelsestund
10:15

Skogsutflykt
(INGEN matsäck)

Fredagskul

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Vilostund

Vilostund

Vilostund

Vilostund

Vilostund

Innelek/utelek

Promenad i
närområdet

Innelek/utelek

Musikstund

Innelek/utelek

Mellanmål
= Campus

Mellanmål
= Viken

Mellanmål
= Campus

Mellanmål
= Viken

Mellanmål
= Campus

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Sagostund
+ Fruktstund

Sagostund
+ Fruktstund

Sagostund
+ Fruktstund

Sagostund
+ Fruktstund

Sagostund
+ Fruktstund

Morgonsamling
+Fruktstund

Promenadtåg ner till Viken

16:45
17:00

Utelek

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

I samband med att förskolan stänger sammanslår vi med Fritids nere vid Viken. Hittar Ni oss inte
ber vi Er ringa avdelnings- ELLER stängningstelefonen. Tel.nummer här nere:

Vi önskar Er en stämningsfull 1:a advent,
personalen på Hattifnattarna
Veckans tecken:
Vi repeterar
tecknena till
julsången ”Tänd
ett ljus”

AKTUELLA TELEFONNUMMER:
Mumintrollen: 070 189 81 04
Hattifnattarna: 070 189 81 03

December

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00)
Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Fritids: efter kl. 17:00)
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