
 

Dripp, dropp, dripp, dropp… 
Om ni undrar varför kläderna har lite annan färg efter en dag 
på förskolan så ser ni en av anledningarna på bilden ovan:) 
Men SÅ roligt barnen har när det bildas vattenpölar där man 
kan samla vatten, köra båtar och göra sandkakor som står 
sig en tid! (Vi försöker dock alltid spola av dem det värsta 
innan vi går in). Med detta sagt, kolla gärna om det behöver 
fyllas på kläder i era barns lådor i hallen inför 
nästkommande vecka. 

• Den här veckan har vi besökt slottet, vilket var ett väldigt mysigt ställe 
att äta sitt mellanmål på! Vi har samlat ekollon på midsommarängen, 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

4/10 Biblioteksbesök 

5/10 Förskolan stänger 
16.30, sedan tar fritids vid 

13/10 Föräldraråd kl. 
19.00 i skolans matsal 

V. 44 Höstlov (förskola och 
fritids är öppet) 

21/12 Terminen slutar



och vi har även hunnit med en tur till Hjorthagen där vi kollade till vårt träd och kunde konstatera 
att det såg ut ungefär som sist. Frågan väcktes dock; vad är det för ett slags träd vi har valt att följa? 
Förslag som ”björk” och ”gran” dök upp. Under nästa vecka ska vi ta reda på vad det är för träd 
genom att titta närmare på trädets blad.  

• I ateljén har barnen fått rita önskelistor på sådant de skulle vilja ha till förskolans miljö. Nästa vecka 
har vi pedagoger arbetsplatsträff och kommer då att fixa i våra miljöer och tar då barnens idéer med 
i beaktande. Så kommande onsdag, den 5 oktober, sammanstrålar förskolan med fritids redan kl. 
16:30 (i vanliga fall sker detta kl 17) så ni som har hämtning efter 16:30 hittar era barn på fritids en 
trappa upp här i Vikenhuset. 

• Nu på tisdag 4/10 kl. 9.00 kommer vi Mymlor att besöka Mariefreds bibliotek. Detta innebär att vi 
behöver vara startklara och påbörja vår promenad från förskolan redan klockan 08:30. Ni som 
brukar lämna senare, får gärna lämna era barn lite tidigare denna dag, så att de hinner landa på 
plats innan vi går. På biblioteket kommer vi att få ta del av en sagostund samt låna en bok/barn till 
förskolan. 

• Påminnelse; Det börjar närma sig höstlov (v. 44) och vi ber er därför att fylla i nedanstående länk, 
så att vi ser hur många barn som kommer att vara på plats under höstlovet: https://forms.gle/
3k9CfhG4qjHh94Uo9 . Länken behöver fyllas i oavsett om man har behov av omsorg eller inte, då 
det är via svaren på länken vi planerar personaltäckningen för höstlovet. Fyll i senast 10 oktober, 
tack! 

• Nu har vi äntligen kommit igång med projektet ”Veckans bok”. Ni kommer att få hem en lapp när 
det är just ert barns tur. I varje veckobrev kan ni läsa boktipset som inkommit under veckan och i 
hallen kommer vi att löpande sätta upp bilder på barn och böcker, tills vi har en vägg fylld med en 
massa härliga boktips!  

• Veckans tecken; Tack, varsågod 

• Veckans ramsa ”Igelkotten rund och go”     

• Veckans boktips kommer från Erik; ”Nicke Nyfiken i leksaksaffären”                      
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AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
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 kl. 06:30) 

Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Fritids: efter kl. 17:00)

https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9
https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9


Trevlig helg! 
Malin, Josephine, Lisen & Maria
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