Månadsbrev augusti-september 2017
Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna tillbaka efter
semestrar. Det är härligt med lite ledighet men nu ser vi fram
emot att starta upp verksamheten med barnen igen:)!
Vi har fått och kommer att få lite nya kompisar på både Båten och
Tåget inom den närmsta tiden. Vi hälsar alla nya barn och föräldrar välkomna till oss här på
förskolan Folkasbo.
Vi börjar med om att påminna om att vädret kan vara lite varierat så att ni föräldrar tänker
på att det finns både varmare/svalare kläder och även regnkläder för de regniga dagarna. Så
se gärna över era barns hyllor och fyll på lite om det behövs.
Båten och Tåget:
Vi kommer att starta upp med att lära känna de nya barngrupperna lite grann på både Båten
och Tåget. Det är en del helt nya barn och till Båten kommer det några barn som flyttat över
från Tåget. Det blir spännande att träffas igen nu när alla är tillbaka efter sommaren.
Våra samlingar kommer nu i början innehålla bl.a. sång, musik, språk och lek tillsammans med
barnen. Inom kort kommer vi sedan att starta upp arbetet med våra utvecklingsplaner vilka ni
kommer att kunna ta del av på bl.a. hemsidan. Där kommer ni att kunna se vad vi jobbar med
och vad aktiviteterna kommer innefatta under läsåret. Sedan kommer vi givetvis att
informera er löpande om vad som händer på förskolan. Läs gärna på Whiteboard-tavlorna i
hallen där vi försöker skriva ner information om vad vi gör och vad som händer vecka för
vecka!
Tills vidare kommer vi att ha stängningstid kl 17.30 på förskolan f o m i höst. Detta beror
på att vi inte har schemalagda tider på era barn senare än 17.30. Vi tidigarelägger för att
utnyttja tiden på ett så optimalt sätt som möjligt i barngrupperna under dagen.
Vi har givetvis öppet till kl 18.00 vid behov. Om ni behöver ha tillfällig placeringstid till
18.00 måste ni meddela detta 2 dagar innan.

Datum att lägga på minnet:
Torsdagen den 24/8 stänger vi 16.00 då vi på förskolan har APT.
Fredagen den 1/9 är förskolan helt stängd då vi har KUT-dag.
Tisdagen den 12/9 stänger vi 16.00 då vi på förskolan har APT.
Onsdagen den 20/9 är det skolfotografering kl kl 8.30. Lediga barn bör vara
här vid 8.15.

Med vänlig hälsning pedagogerna på Folkasbo Förskola

