Kråkbrinkens informationsbrev

Norrtälje 2016-03-21

Detta händer under april 2017

V 14
Måndagen 3.4

Någon av grupperna har planering
Sång på språng kl 1000, gymnastikbarnen.
Jessica på teckenkommunikationskurs 16 30

Tisdag den 4.4

Bamsegrupp
Bamsebarnen går på teater till Montessoriskolan 930

Onsdagen 5.4

Upptäckarna
Anki på föreläsning på kommunen 10 -12

Torsdagen 6.4

Gymnastik
Anki på förskolechefskurs i Stockholm

Fredagen 7.4

Lejongrupp
Viveca på nätverkskurs
Anki på förskolechefskurs i Stockholm

V15
Måndagen 10.4 Någon av grupperna har planering

Sång på språng kl 1000
Jessica på teckenkommunikationskurs 16 30
Tisdagen 11.4

Bamsegrupp
APT Vi stänger 1600

Onsdagen 12.4

Upptäckarna
Påsklunch

Torsdagen 134

Ingen gymnastik
Vi firar påsk med utklädning för dem som vill.

Fredagen 15.4

Stängt röd dag. Långfredag.

V16

Inga aktivitetsgrupper.
Kommer ni att ha lediga dagar under påsken säg gärna till pedagogerna.

Måndagen 17.4

Stängt röd dag. Annandag påsk

Tisdagen 18.4

Inlämning av semesterlapp

V17
Måndagen 24.4 Någon av grupperna har planering

Krumeluren startar med föräldrasamtal
Välkomna på föräldraföreläsning ”Trygg i Norrtälje”
Av och med Margaretha Jansson-Lundström och Eva Paulsén
1830 -2000
Tisdagen 25.4 Bamsegrupp
Anki på kommunträff 8 -10
Jessica och Anna på sekretessföreläsning i Stockholm 1800
Onsdagen 26.4 Upptäckarna
Torsdagen 27.4 Gymnastik
Fredagen 28.4 Lejongrupp

Övrigt:

•

Sista dagen för barn födda -11 är den 30.6.17

•

Förskolan är stängd Fredagen den 25.8 för planering.

•

Viktigt att tänka på att barnen har extrakläder på förskolan. Byxor, tröjor, t-shirt,
underkläder, strumpor, torra vantar. Kontrollera så ytterkläderna är torra, det är mycket
blött ute. Vänligen kolla i klädpåsen vad som skall fyllas på.
Tänk på att så mycket som möjligt av kläder, skor, stövlar och nappar är märkta med barnets
eget för och efternamn. (så att saker och kläderna hamnar på rätt barn och rätt hylla)

•

Vi önskar att barnen inte tar med leksaker och kuddar till förskolan. Just nu cirkulerar mycket
olika sjukdomar. Vi vill försöka hålla bacillerna borta.

•

Om barnet varit sjuk/ ledig från förskolan- meddela när ni återkommer, även inför ny vecka.
Detta är mycket viktigt för anställning av vikarier.

•

Trivselkassan, är frivillig. 10kr/ mån och barn. Används till födelsedagar och
utflykter. Hösten 50 kr/termin och vårterminen 60 kr/termin.

