Månadsbrev December
Hej! Nu är det dags för terminens sista månadsbrev.
På föräldramötet var Jenny med som ska börja jobba här på Gläntan den 16 januari när hon blivit
klar med förskollärarutbildningen. Under våren kommer fler barn att börja på Gläntan och vi
kommer därmed att bli en två-avdelningsförskola igen (vi har räknats som en 1.5-avdelning denna
termin).
Vi ber er att tömma era barns hyllor om de är lediga under julveckorna. Titta även igenom barnens
extrakläder så de är i rätt storlek och för rätt säsong. I mellandagarna (27-30 dec) kommer Gläntan
vara den förskola som är öppen i Pålsboda och därmed kommer barn från andra förskolor låna era
barns hyllor.
Snart är det dags för vårt luciafirande. Det är som sagt kl. 14.30 i Filadelfiakyrkan torsdagen den 15
december. De barn som hämtas kl. 13.00 hos oss eller är lediga den dagen ska komma ombytta kl.
14.15 till kyrkan. De barn som har hämtningstid kl. 14.00 eller senare hjälper vi med ombyte och de
går med oss till kyrkan. Efter luciauppträdandet fikar vi tillsammans. Alla tar med eget fika. Både vi
och barnen ser fram emot dagen. Det är tillåtet att fota under luciafirandet men det är absolut
förbjudet att lägga ut bilder på sociala medier där andra barn än ert eget syns.
Som vi pratade om på föräldramötet så vill vi att ni föräldrar ansöker om ett edwisekonto på
edwise.se (de som har barn i skolan har redan detta). När ni fått inloggning så vill vi att ni
kontrollerar att rätt schema finns registrerat för ert barn. Annars ber vi er att fixa det. Detta för att vi
ska få rätt scheman till våra skärmar. De pappersscheman som ni lämnade in i början av terminen
registrerades in i systemet av administratörer men om man gjort några schemaändringar på papper
sen dess finns de inte i systemet.
Vi kommer att lägga påsar på barnens hyllor med deras alster och julpyssel där i. Låt gärna påsen
ligga kvar till barnen går sista dagen innan jullovet så vi kan fylla på med det som görs de sista
dagarna.
Hajenbarnen har varit på Sköllergården och sjungit julsånger och kommer även att gå dit en gång till
kommande vecka ihop med de äldsta barnen på Krokodilen. Det var uppskattat både bland barnen
och de vi sjöng för.

God jul och Gott nytt år önskar
Sara, Linnea, Ann-sofie, Marina, Anne-Marie, Åsa, Christina och Vanja
Detta händer på Gläntan:
15/12 Luciafirande
22/12 Terminen slutar för barn som går allmän förskola
11/1 2017 Terminen börjar för barn som går allmän förskola
19/1 2017 Förskolan stänger kl. 16.00. Personalen har APT.
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3/2 2017 Förskolan är stängd.

