GRIPSHOLMS FÖRSKOLA

VECKA 47

Veckobrev
Mymlor

Händelsekalender
Tisdag17/11:
Fadderträff för barn
födda 2016
Fredag 27/11:
Vi uppmärksammar
Första Advent

Fredag 11/12:
Terminsavslutning

Ny vecka, nya möjligheter!
Ännu en vecka har gått och vi har fått lära oss en hel del nytt,
bland annat att det inte bor någon på slottet just nu och att
tidningar och papper går att återvinna sju gånger. Vi närmar oss
snart advent och därför kommer vi under nästa vecka att börja
pyssla inför denna högtid.
• Under veckan som gått har sopsamlarmonstren Prassel och Wellmer hälsat på

oss. Barnen uppskattar verkligen dessa monster så vi rekommenderar Er att
besöka deras hemsida så kan Ni fortsätta diskussionen hemma.
• Stängningsrutin på förskolan: Vi går in med barnen kl. 16.45 för att sedan gå

upp till Fritids som ligger på andra våningen i samma byggnad som förskolan.
Om Ni ej hittar kan Ni ringa stängningstelefonen (070 100 82 30).
• 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
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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.
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VECKA 47

undvika en smittspridning på eller i anslutning till Gripsholms förskola. Tack.
• 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.
• Rektor Annika påminner om att fylla i enkäten angående samhällsviktig verksamhet. 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.
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Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

07.00

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

07.30

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

9.30-10.15:
Rörelse (ute)

Estetisk verksamhet
och
Språklek
(Inne)

Innelek/
Estetisk
verksamhet

Fadderverksamhet
för barn födda -16

09.15

Utelek/Samling

10.30

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

11.15

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

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

Utelek

Fredagskul

Tillbaka på förskolan
kl. 14:30

MELLANMÅL

MELLANMÅL

Utelek: rörelse

Utelek

Rörelse i
gymnastiksalen för
barn födda -17

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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SMÖRGÅS

VATTEN

JACKA

https://
teckensprakslexikon.
su.se/ord/00481

https://
teckensprakslexikon.su.
se/ord/01384

https://
teckensprakslexikon.su.
se/ord/00544

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)
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