Veckobrev Vecka 35
• Välkomna tillbaka efter en riktigt skön sommar.
Vi har glädjen att hälsa fem nya kompisar Välkommna till oss. Ebba, Isabelle
och Thomasine har precis avslutat inskolningen och den här veckan ska
Sakarias och Elias börja inskolas hos oss. Välkomna ska ni vara barn och
föräldrar!
De här första veckorna efter sommarledigheten är vårt mål att lära känna våra
nya kompisar och att alla ska känna sig trygga. Det har blivit mycket
utevistelse och barnen har kommit igång riktigt bra, det är full aktivitet på
gården. Vi är nu 20 barn på förskolan!
• Så här på hösten så blir det lite pappersutdelning till er föräldrar. Ny
placeringstidslapp ska fyllas i oavsett om barnet går samma tider som tidigare.
En ny "Uppgifter till förskolan" ska lämnas in. Ni får också hem ett
försäkringsbrev bifogat med detta veckobrev.
• Vi som kommer jobba i höst är Carina 100%, Eva 100%, Gitte 80%, Madelene
100% och Elisabeth 100% resurs.
Vi kommer att ta hand om fritidsbarn på morgon och eftermiddagen. Innan de
åker iväg till skolan och när de kommer tillbaka efter skolans slut. Några åker
till Ljusfallshammars skola och några till Folkasboskolan i Pålsboda.
•

Vi är fortfarande i planeringsstadiet men vår tanke är att vi ska dela in barnen i
två grupper, de äldre i ena gruppen (barnen födda 08-09) och de yngre i den
andra gruppen (barnen födda 10-12).
Eva och Carina kommer ta hand om gruppen med de äldre barnen. Eva
kommer under hösten och våren gå på matematikcirkel(den som Carina och
Madelene redan gått) vilket kommer innebära en del lekövningar tillsammans
med barnen.
Gitte och Madelene kommer att ta hand om gruppen med de yngre barnen.
Madelene kommer under hösten gå på träffar om de yngsta barnen på
förskolan. Det är en del som ska klaffa men vi hoppas att vi ska hitta tid där vi
kan dela upp oss.

• Vi kommer att ha fotografering fredag den 30 augusti 8.30. Det kommer en
fotograf från Collage Foto. De barn som är lediga hoppas vi kan komma och
bli lämnade 8.15. Det tar ca 1 timme.
Det har kommit upp till diskussion om vi på förskolorna ska vara med i
skolkatalogen som vi varit nu i några år. Vi vill att ni föräldrar funderar på
detta och meddelar oss den här veckan hur ni vill ha det.
Är det så att det finns föräldrar som inte vill ha med sitt barn i katalogen så
tänkte vi be fotografen ta två kort. Ett till katalogen där de som inte vill är med.
Samt ett som man kan köpa där alla är med, om det är okej?

• Information till nya föräldrar samt påminnelse till "gamla" föräldrar:
- På barnets plats finns det en låda som det är bra om man lägger i extra kläder,
byxor, tröjor, strumpor, trosor/kalsonger.
- Bra om barnet har regnkläder och stövlar på förskolan.(det finns krokar till
alla barn).
- Om barnet är sjuk, blir ledig så ringer man och meddelar förskolan, helst
innan 8.00 (vi ringer och beställer mat vid 8.00). Telefonnr. 0582-686108.
- Har man semester eller är ledig är barnet också ledigt.
• Läsårets planering(viktig information till framförallt föräldrar med barn som
går allmän förskola):
Ht 2013 19 aug-19 dec
Vt 2014 9 jan-13 juni
Höstlov vecka 44 (28 okt-1 nov -13)
Sportlov vecka 8 (17-21 feb -14)
Påsklov vecka 16 (14-17 april -14)
Lovdagar 2 maj, 30 maj -14

Personalen

-------------------------------------------------------------------------------klipp av här----------

Mitt barn får vara med i Fotokatalogen!
Jag vill inte att mitt barn ska vara med i Fotokatalogen!
Jag vill inte att mitt barn ska vara med på något gruppkort alls, varken i
katalog eller på gruppkort till förskolan!

