Läsårsdata
2019 - 2020

Våra tre grupper; Trollsländan, Humlan och Nyckelpigan planerar
själva mer detaljerat för sina respektive verksamheter.

Måndagen 29 juli: Verksamheten startar för läsåret.

Tisdagen 6 augusti: De första inskolningarna börjar på förskolan.

Torsdagen 15 augusti: Studiedag för all personal på Rydbo friskola.

Fredagen 16 augusti: Studiedag för all personal på Rydbo Friskola. Vår
nya medarbetare, Eva Franc börjar.

Måndagen 19 augusti: läsårsstart för skolbarnen.

På förskolan har vi Introduktionsveckor i klassrummet; vi presenterar
arbetsmaterial och arbetar fram trivselregler tillsammans med
barnen…

Fredagen 23 augusti: höstterminens första fredagsutflykt, för Humlan
och Trollsländan. Från och med nu är det utflykt på fredagar och vi
går från förskolan kl. 8:30.

Fredagssamling för Humlan och Trollsländan. Vi träffas i
Trollsländans klassrum för en gemensam sångstund före lunch.

V. 35 har vi Musikvecka med Maud och hennes gitarr på förskolan...

Under september har vi Skördemånad; vi tar tacksamt emot frukt
från trädgården, om ni skulle få över…

Tisdagen 3 september: Skapande verksamhet på Metodverkstan i
Åkersberga för några av våra äldsta barn. Mer information på
”nypan” vid barnets hylla i hallen.

V. 38, 39, 40 och 41 har vi en barnskötarpraktikant hos oss på
förskolan. Melina har vikarierat hos oss vid flera tillfällen under förra
läsåret, så många av barnen känner henne redan. Melina kommer att
vara hos de lite större barnen på Trollsländan.

Tisdagen 17 september: Familjepicknick på gården, gula huset kl. 1617:30.

Tisdagen 24 september: Brandövning ca. 9:30

Tisdagen 1 oktober: Skapande verksamhet på Metodverkstan i
Åkersberga för några av våra äldsta barn. Mer information på
”nypan” vid barnets hylla i hallen.

Träff för våra köande familjer kl. 16-16:45.

Tisdagen 8 oktober: Fotografering för förskolebarnen med start kl.
9:00.

Tisdagen 9 oktober: Tillsynsbesök från kommunen från kl. 9:00.

En Montessorikväll med materialvisning planeras under oktober,
datum ännu ej fastställt.

V. 44 Höstlovsvecka för skolan. Vi på förskolan är ute extra mycket…

V. 45 är det Teatervecka (må, ti, to) för alla Trollsländor. Mer
information på ”nypan” vid barnets hylla i hallen..

Tisdagen 5 november: inskolning för de Nyckelpigor som börjar på
Humlan i vår, tisdag ojämna veckor under november och december
(fyra tillfällen)

Måndagar och tisdagar V.46, 47 och 48 är det utvecklingssamtal
under eftermiddagar och kvällar, se anslag i respektive hall för mer
information.

Tisdagen 19 november: Skapande verksamhet på Metodverkstan i
Åkersberga för några av våra äldsta barn. Mer information på
”nypan” vid barnets hylla i hallen.

Under hela december är det ”Julstök” på förskolan; vi pysslar, bakar
och sjunger i små och stora grupper…

Tisdagen 10 december: Vi firar Nobeldagen med fint dukade bord till
lunchen. Den som vill får klä sig lite extra fint…

Fredagen 13 december: Luciadagen firas med lussetåg för de lite
större barnen (Humlan och Trollsländan) och lussekaffe för de yngsta
(Nyckelpigan). Se separat inbjudan!

Fredagen 20 december Avslutas höstterminen på förskolan. Under
jullovet/mellandagarna erbjuds förskola då vårdnadshavare arbetar
och är i behov av barnomsorg.

Jullov

Tisdagen 7 januari: Studiedag för all personal. Förskolan är stängd!

Onsdagen 8 januari: Vårterminen startar i förskola och skola.

Fredagen 10 januari: Julgransplundring med dans kring granen och
långdans.

V.7 Temavecka; likabehandling och värdegrund.

Fredagen 14 februari: Alla hjärtans dag!

V. 9 Sportlov för skolan. Vi på förskolan är ute extra mycket.

Tisdagen 10 mars: MASKERAD

V. 15 Är det påskaktiviteter m pyssel mm

V.16 Påsklov för skolan. Vi på förskolan har lite lugnare aktiviteter,
ute och inne.

Tisdagen 5 maj; inskolning för de Nyckelpigor som ska börja på
Humlan i höst, tisdag ojämna veckor under maj och juni (fyra
tillfällen)

Det blir flera inskolningstillfällen under våren för de barn som ska
börja i förskoleklass/fritids till hösten..

Vi planerar en utflyktsdag för förskolan under maj, datum ännu ej
fastställt.

Avstämningssamtal för blivande förskoleklass planeras under maj,
datum ännu ej fastställt.

Fredagen 22 maj: klämdag

Fredagen 5 juni: Skolan har avslutning för läsåret.

Tisdagen 9 juni: Sommarfest för hela förskolan kl. 15:00

Torsdagen 25 juni: Sista verksamhetsdagen innan
sommarstängningen…

Trevlig Sommar!

Förskola och Fritids öppnar för höstterminen måndagen 27 juli.

