VECKOBREV
Månen vecka 34-35

Måndagar

Hej och välkomna tillbaka till en ny termin, det
är så roligt att träﬀa alla barn igen och oj vad de
har vuxit.

Utflyktsdag
Tisdagar

Blå grupp
Onsdagar

Rosa grupp

Nu har vi börjat på våra nya avdelningar vilket
har medfört viss förvirring men det börjar ordna upp sig och nu vet barnen var de hör hemma.
Denna termin har vi delat in barnen i tre olika
grupper, det är den gröna gruppen som är Ellinor, Marielle, Olivia, Isabelle, Nellie och Oliver.

Torsdagar.

Grön grupp
Fredag

Övrigt
16/9 18.30 föräldramöte i
matsalen på Tjustaskolan.
23/9 samrådsmöte 18.30
på Gråbo förskola.
28/11 utvärderingsdag förskolan stängd.

Den Rosa gruppen är Edvin, Emilia, Carl, Noa
och Katya och Blå gruppen är Linus, Lucas,
Matteus, Melvin och Poyraz.
Vi kommer att ha våra grupper en dag/vecka
och tänker att vi ska arbeta med olika teman, vi
börjar med temat Jag och min familj. Till detta
önskar vi att barnen kan ta med sig ett kort på
sitt hus och ett kort på något sommarminne,
där gärna någon familjemedlem får vara med.
Vi kommer att utgå från vad barnen är intresserade av i allt vårt arbete och ta vara på deras
idéer.
Tisdagen 2/9 ska vi åka på teater i Bro, vi åker
med en buss som hämtar oss vid förskolan
klockan 8.30 därför är det viktigt att barnen
lämnas senast 8.15. Vi återkommer till lunch.
Till våra måndagsutflykter får barnen gärna ha
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med en ryggsäck med vattenflaska, i den får de sedan packa en frukt från förskolan som vi äter under utflykten, alltså inte egen matsäck denna termin.
Vi nyttjar Tibblegården även denna termin för rörelselekar och vi har gemensam
sångsamling i hela huset varje vecka.
Det ska bli roligt och spännande att få följa era barn även denna termin och se
vad de tar oss med på för äventyr.
Adressen till hemsidan är www.upplands-bro.se/Habo-Tibble och telefonnummer till
avdelningen är 08-58244459

Med vänliga hälsningar
Johanna, Lotta, Magdalena, Mikael
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