Veckobrev Vecka 35
• Vi hälsar Er alla varmt Välkomna till en ny termin på Förskolan Hjorten.
Hoppas att ni haft en riktigt skön sommar! Vi hälsar även Ulla Kraftling
välkommen till oss, hon kommer jobba heltid på förskolan/fritids. Ulla
kommer att ha huvudansvaret för fritids. Hon kommer finnas på fritids på em
mån-tors och varannan fredag.
Gitte Thelin har slutat hos oss och jobbar nu på Förskolan Gläntan i Pålsboda.
• Vi kommer även i höst dela upp barnen i två grupper och ha lite olika
aktiviteter. De yngre i ena gruppen som Eva och Madelene kommer ta hand om
och de äldre i den andra gruppen som Carina och Ulla kommer ansvara för. Vi
är bara i planeringsstadiet på vad det kommer bli för tema så det återkommer vi
med.
• Fredagen den 29:e augusti 8.30 kommer vi ha fotografering. De barn som är
lediga då är förstås välkomna. Bra om barnen blir lämnade 8.15 så de hinner
bli lite varma i kläderna.
• Påminner om att kolla över regnkläder och stövlar så det finns på förskolan.
Kolla även i barnens lådor så det finns extrakläder/ombyten.
• Vi har beställt en skohylla som vi kommer att placera där nere i tamburen där
barnen kommer att få ta av sig sina uteskor när de kommer och sätta på sig ev.
inneskor. Till er föräldrar kommer det finnas blå tossor. Detta p.g.a att vi vill
slippa få upp smuts i vår korridor, på röda mattan. Regnkläderna ska hängas av
där nere.
• Vi kommer att ha föräldramöte, vi återkommer om tid och datum.
• Stängningsdagar och Arbetsplatsträffar Hösten 2014
Stängt hela dagen: måndag 27 oktober
Apt- Stänger kl. 16.00: måndag 25 augusti(OBS!! nu på måndag), tisdag 30
september, torsdag 16 oktober, måndag 17 november och måndag 8 december.

Välkomna tillbaka!
önskar
Personalen

Lunch v.35
Måndag Korvgryta, Forsell, matvete
Tisdag Köttfärssås, spagetti
Onsdag Fisk Benedictine, potatismos ärtor
Torsdag Soya-chiliglacerad kyckling,
mangoraja, ris, grönsaker
Fredag Pytt Bellmam, rödbetor

