GRUS OCH BUSBLADET
VÅR/SOMMAR
Nu är försommaren här med allt vad det innebär och med bl.a. mycket varierande väder. För att vi ska
kunna vara ute så mycket som vi vill så behöver barnen ha rätt kläder efter väder. Ibland får vi lov
att gå in tidigare då barn fryser eller blir blöta. För att undvika detta titta så att det finns både varma
och svala kläder på barnens hyllor och att regnkläderna passar i storlek. Ha lagom med ombyten på
hyllorna, för många valmöjligheter gör barnen förvirrade. Vi har många och långa diskussioner varje
dag med barn som inte vill ha på sig de kläder som vädret kräver.
När det gäller solen så vill vi att ni smörjer in barnen på morgonen och sen smörjer vi under dagen.
Denna solkräm använder vi: La Roche Posay Anthelios Kids Lotion SPF 50+
Om ert barn inte får smörjas in med denna kräm så prata med personalen på avdelningen.

FÖRÄNDRINGAR TILL HÖSTEN
Humlan
Barn som flyttar över till Blomknoppen:
Shanti, Max, Anton, Ivar, Kalle, Sam, Benjamin och Uma. Isaks familj flyttar och slutar på
Grus och Bus. Mats flyttar med barnen upp på Blomknoppen där han kommer att vara resurs
för ett av barnen. 9 nya barn börjar på Humlan i augusti. Alice, Lo, Rufus, Henny-Lo och Edvin
som är födda 2015 och Lone, Marley, Ellie och Olle som är födda 2016.
Karin kommer att sluta hos oss för att prova på att jobba i skola. Karins sista vecka blir v. 26. Vi
har anställt en ny förskollärare Elisa som börjar hos oss efter semestern.
Personal på Humlan i höst är Erika, Kristina och Elisa.
Blomknoppen
Nya barn som inte gått på Grus och Bus tidigare:
Olaf (-12), Nora (-13) och Norah, Sam, Mia och Siri som är födda 2014.
Linn har sökt in på en utbildning och om hon kommer in så slutar hon hos oss. Annars kommer
hon jobba hos oss som timvikarie. Vi har anställt en ny förskollärare, Jenny (Wilmer och Emilias
mamma), och hon börjar hos oss efter semestern. Britt-Marie som jobbat halvtid på Humlan
kommer att jobba 2 dagar i veckan på Blomknoppen from augusti. Amalia är fortsatt sjukskriven
och vi vet inte i nuläget hur det blir i augusti.
Personal på Blomknoppen i höst är Rosita, Annelie, Jenny, Helen, Amalia, Åsa, Mats och
Britt-Marie.

AVSLUTNING OCH RÖD DAG
På måndag är det klämdag igen och även dag före röd dag då vi stänger 15.00. Om ni har behov
av omsorg efter klockan 15.00 finns blankett på hemsidan att skriva ut.
Onsdagen den 7 juni har vi avslutning med picknick. Alla familjer tar med egen mat och vi
serverar kaka, saft och kaffe. Barnen kommer som vanligt att sjunga för oss. Vi börjar kl.15.00. I
år blir det dessutom en överraskning.
Vänliga hälsningar

Personalen

