Infobrev maj
Vi vill börja med att hälsa Nadja Rosén välkommen till oss på Stacken. Nadja började
hos oss i mitten av april. Vi vill även önska Milo lycka till som flyttat till Ekeby samt
Noah som flyttar i slutet av maj.
Nadja och Benjamin kommer även lämna Treudden efter sommaren då de börjar i
förskoleklass samt fritids. De har nu deltagit i ett antal 6-årsträffar med samtliga barn
som ska börja förskoleklass till hösten. Vi påminner om att nästa 6-årsträff är den
26/5 mellan 11-13. De kommer även att hälsa på fritids den 13/5 mellan 13:30-15
samt förskoleklass den 28/5 9:30-11.
Ni har tidigare i veckan fått information om att vi har Knytteutflykt på tisdag den
12/5 istället för tors denna vecka. Vi kommer att ha Knytteavslutning tisdagen den
19/5 vilket innebär att vi denna dagen kommer ha en heldagsutflykt till Skogens I Ur
och Skur hemvist. Vi kommer att gå från Treudden 9:00 och komma tillbaka 14:00.
Lediga barn är välkomna att delta mellan 10-13 och lämnas och hämtas således i
Skogen. Vi vill gärna att ni skickar med barnen en liten matsäck till fm vi kommer
sedan äta dagens lunch i skogen. Tänk på att packa med extra kläder i barnens
ryggsäckar gärna kalsonger/trosor, byxor, tröja samt strumpor, gärna även extra
fingervantar, solkräm och myggstift. Vi hoppas på en dag med sol, värme och ett glatt
humör.
Datum att komma ihåg:
*Sommarens semesterlapp ska vara inlämnad senast fredag den 8/5.
* Förskolan stänger 16:00 tisdagen den 12/5 pga APT.
* Förskolan är stängd måndagen den 15/6 pga kompetsutvecklingsdag.
Som ni alla säkerligen vet går Therese i väntans tider på att en liten ska komma till
världen. Therese räknar med att jobba fram till den 9/6.
Våriga hälsningar från Anna, Therese, Rigmor och Ann-Britte
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