
 

 

Månadsbrev avd Fjärilarna november v46 2015   

 Freinetskolan Kastanjen     

 

Hej Kära Föräldrar!    

 

Nu kommer det efterlängtade månadsbrevet. Denna höst har vi fått två nya barn,    

Marcel 4 år och Leon 1år. Vi välkomnar våra nya barn med familjer!  

 

Vi upplever att barngruppen fungerar bra, är samspelta, glada, trygga och empatiska.  

Just nu pågar planering inför Vintermarknaden och Lucia (datum får ni nedan). De större 

barnen har haft två teaterbesök; dansföreställningen Marmelad  med Claire Parsons  Co., 

och  Embla, en flicka i kosmos med  Dockteatern Tittut, Vi har haft musik med 

Myrstacken på torsdagar och har varit ut i skogen en del med både stora o små barn.  

 

Vi har kommit igång med temaarbetet och ni kan följa vårt arbete på dörren till 

matrummet samt på instagram. Samarbete med Myrstacken fungerar bra, och ett stort 

tack till er föräldrar för er förståelse. Vi skulle önska att ni lämnar barnens vagnar hos 

oss på Fjärilarna då vi öppnar på Myrstacken- det blir svårt för oss med alla vagnar plus 

barnen, tack!  

 

Nu på onsdag, 11/11 är det möte ang sammanslagningen i Musiksalen kl 18.00 och vi ser 

fram emot att så många som möjligt kommer.  

 

 Det har blivit mkt kallare och därför vill vi påminna om behovet av lämpliga kläder för 

barnen. Många av barnen blir kalla om fötterna och det är bra om de har varmfodrade 

stövlar. Titta gärna genom extrakläderna och fyll på om så behovs.  

 

 Märk gärna alla kläder då det är helt omöjligt för oss att hålla reda på vems kläder som 

är vems. Vi kan inte heller ansvara för borttappade/ omärkta kläder, vi gör så gott vi kan 

och letar i den mån vi hinner.  Vi har kommit igång med utvecklingssamtalen nu och hör 

av oss till er som ännu inte har haft, med förslag på tider.  



 

 

 

Ett stort tack till de familjer som deltog i höststäddagen, vi uppskattar verkligen ert 

engagemang!   

 

Viktiga datum framöver:   

Öppning på Myrstacken 18/11, 19/11, 2/12, 3/12, 16/12, 17/12   

 

Vintermarknaden 10/12 kl 18-20.00   

 

Luciafirande 11/12 kl 15.00    

 

Jullovet på skolan börjar 21/12   

 

Med vänliga hälsningar,  

Marina, Annika och Inger 
 


