
Böckernas magiska värld! 
Kapprumsbiblioteket blev invigt med pompa och ståt och vi 
ser att biblioteket används flitigt, vilket vi så klart tycker är 
jätteroligt! I biblioteket finns det många nya boktitlar och 
författare och vi hoppas att ni hittar lite litteratur ni inte läst 
tidigare! Böcker som kan ge er många fina stunder och 
boksamtal tillsammans med era barn… 

• 1 december kickar vi igång julmånaden på riktigt genom att gå till 
biblioteket på en sagostund med temat ”jul”. Det ser vi fram emot! Vi 
kommer att gå från förskolan kl. 8.30 denna dag, då sagostunden börjar 
kl. 9.00. Utflykten med matsäck utgår nästa vecka, då vi istället tar med 
oss frukt från förskolan. Fram till jul kommer vi nu att fokusera på jul 
och lucia. Vi har denna vecka börjat pyssla julkulor och snögubbar som 
pryder vår avdelning.  

• Vi ska så smått börja sjunga julsånger inför vårt luciafirande 
tillsammans med Knyttarna. Lucia kommer vi att uppmärksamma 
genom att sjunga luciasånger ihop med Knyttarna och detta sker utan 
er vårdnadshavare. Ni är istället välkomna att besöka förskolan på vårt 
drop-in den 21/12. Om barnen vill klä ut sig till luciafirandet den 
13/12, så går det bra. Vill man inte det, är man så klart välkommen att 
komma klädd som vanligt. 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

1/12 Biblioteksbesök 

2/12 Förskolan stänger 
15.30 pga personalen 
julfest 

6/12 Finlands 
självständighetsdag 

7/12 Besök i kyrkan 

7/12 Förskolan stänger 
16.30, då fritids tar vid. 

13/12 Luciafirande (utan 
vårdnadshavare) 

21/12 Julmingel med 
drop-in kl.14.30-16.30  

V. 52 Förskolan stängd 

9/1-23 Vårterminen börjar



• Vi har denna vecka varit något mer inomhus än vi brukar pga den blöta väderleken. Vi önskar att 
barnen har ett fodrat galonställ på förskolan samt ett ombyte om det fodrade galonstället skulle bli 
dyngsurt. Ang. vantar så måste barnen ha vantar som tål vatten, varma vantar och gärna flera par så 
händerna inte behöver bli kalla. Se även gärna till att det finns fothällor på barnets ytterplagg så 
byxbenet inte åker upp och låter vätan tränga ner på foten. Fråga gärna oss om det är något ni 
funderar över ;) Det går även åt en hel del extrakläder, så vänligen fyll på era barns lådor vid behov. 
Tack! 

• OBSERVERA! Fredagen den 2 december stänger förskola och fritids kl. 15.30 pga. personalens 
julfest. 

• Veckans tecken; December, snö 

• Veckans ramsa; Det var en gång ett litet troll. 

• Veckans bok hade Abbe denna vecka då vi läste boken ”Orangutang är mörkrädd” 

Trevlig helg! 
Malin, Josephine, Lisen & Elin
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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)
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