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Hembrev 3 
  

Så fick vi en liten smak av sommar igen… 

 

Vi passar på att vara ute lite extra och laddar upp med sol och värme inför vad som 

komma skall – det är ju, trots allt bara lite drygt två månader kvar till jul! 

 

Denna vecka pratar vi om den kommande brandövningen och ”förövar” lite… 

 

Musikgrupperna har kommit i gång och det är verkligen populärt bland barnen! Lite 

nu och då får åtminstone vi på Trollsländan ett smakprov på vad barnen lärt sig i 

grupperna. 

 

Detta läsår fokuserar vi en hel del på teknik och det blir många spännande 

experiment bland de lite större barnen på Humlan och Trollsländan. De allra yngsta 

barnen experimenterar på sitt vis, med sand, vatten, färg, deg… 

 

Det var roligt att flera av er hade möjlighet att komma på vår föräldrakväll med 

montessori, det är alltid lika kul att få berätta och visa vad era barn lär sig på 

förskolan! 

 

Onsdagen 17/10 är det kurskväll för pedagogerna: kursen hålls på Södermalm 

och börjar redan kl. 17:30, så om ni har möjlighet att hämta lite tidigare denna 

eftermiddag så att alla hinner i tid, så är vi väldigt tacksamma.  

 

 

Listor för utvecklingssamtalen kommer upp i respektive hall denna vecka.  

 

 

Jullovslappar delas ut denna vecka eller nästa och lämnas in senast tisdagen 13 

november. 

 

Vi vill redan nu förbereda er på att vi planerar en studiedag den första vardagen efter 

jul/nyårshelgerna, måndagen den 7 januari.  

 

 

 



V. 44 är det höstlovsvecka för skolbarnen, förskola och fritids har öppet som vanligt, 

men om ni skulle vara lediga (gäller även annan planerad ledighet under läsåret), så 

är jag glad om ni mailar och meddelar i god tid. Det är bra för vår planering och vi 

undviker onödigt matsvinn, då det ger oss tid att avboka vår lunch/catering. 

 

 

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor och funderingar, mig (Eva) når ni bäst 

på mail: eva.lundin@rydbofriskola.se, eller telefon: 0704 99 59 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsningar, 

 
Eva, Cecilia, Annica, Sophie, Marika, Carina, Boel, Mikaela, Therese, Maud 

och Anders  
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