Infobrev Maj
Hej alla föräldrar på Stubben!
Tänk att vi redan är inne i maj månad! Nu längtar vi bara efter lite sol och värme...
Susanne är fortsatt sjukskriven 100% för sin onda rygg :( Vi hoppas att hon snart blir bra!
På Stubben jobbar Camilla, Annika, Anneli och Vanja.
Det barn som skulle börjat hos oss hann att flytta före inskolningen, så vi har fortfarande 14
barn i Stubben-gruppen.
Vi har inte gått ut och erbjudit utvecklingssamtal under vårterminen. Det är ett par föräldrar
som bett om samtal, då har vi letat rätt på en tid som passar verksamheten. Känner du att du
vill ha ett samtal, säg till. De tider vi kan erbjuda i dagsläget är ett 30minuters-samtal på
måndagar mellan 12.30-14.15 eller onsdagar 12.45-15.00
Varje onsdag förmiddag blir Stubbenbarnen Skogsknoppar ”Knoppisar” och letar efter
vårtecken tillsammans med ”Knoppmamman”. Vi dokumenterar detta fortlöpande på vår
anslagstavla i hallen. Självklart hinner vi även äta frukt och leka jättemycket!!!
Onsdag 20 maj har vi avslutning. Denna gång får barnen ta med en liten matsäck hemifrån.
De barn som inte har med egen matsäck får frukt av oss. Om vädret tillåter, har vi
funderingar på att göra detta till en ”heldagsutflykt”. Det som då blir annorlunda är att vi
stannar kvar och äter vår lunch där. (Maten får vi från skolköket.) Efter maten går vi tillbaka
till förskolan och lägger barnen där de brukar sova.
Påminner igen om enkätundersökningen. Har lappen kommit bort har vi nya
inloggningar. Ni har v.19 ut på er att svara, sedan stänger undersökningen. Vi fick besked
från kontoret att vi har väldigt låg svarsfrekvens här på Treudden. Ett stort tack till er som
gett er tid och svarat!
Sista datum att lämna in semesterlappen på fredag 8 maj!!
Kom-i-håg... Bildspel på Stubben första onsdagen i varje månad...
Nästa APT är 12/5. Förskolan stänger 16.00
Vårfest här på förskolan tisdag 9 juni 17.30-19.00. Inbjudan och mer info kommer längre
fram.
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