Hej alla föräldrar! Vi går mot jul och mysiga tider
Vi vill börja med att tacka er alla som trixar och fixar för att hålla
era barn hemma när vi har så hög sjukfrånvaro bland personalen,
stort tack från oss till er!
Dom senaste månaderna har vi haft många sjuka barn, smittan har
tagit om på många och det är många som varit hemma flera gånger
och i långa perioder.. Med de nya restriktionerna så hoppas vi på att
denna smitta kommer att försvinna, och att alla får vara friska till
jul och nyår!
På grund av hög sjukfrånvaro bland både barn och personal har många
av våra gruppträffar blivit inställda eller uppskjutna. Vi har slagit
ihop Blå och Röd de flesta dagarna och hållit till på en avdelning, det
har funkat bra och barnen leker bra tillsammans och anpassar sig
efter detta utan problem! Stolta fröknar!
Just nu pågår julpyssel i full rulle, vi har gjort ljuslyktor, julkulor
med bild av barnen i, och börjat göra granar med handavtryck.
Barnen tycker att det är roligt och spännande. Barnen har också
börjat berätta om Nissar som har flyttat in hos dom och gjort busiga
saker, man märker att dom är förväntansfulla inför jul!
Vi har på våra samlingar börjat öppna våra julkalendrar, vi drar ett
namn för varje lucka och tänder ett ljus i mitten av ringen. En lugn
och mysig stund för oss! Efter maten kollar vi på Julkalendern som
går på tv.
Vi har som sagt blivit tvungna att ställa in/skjuta upp flera grupper,
både på Rödblå och i hela huset. Nu börjar dessvärre terminen gå
mot sitt slut och det är då dags att avsluta grupperna, vi hoppas på
att hinna med gruppavslutningar. Nya tag nästa termin!

Vi vill hälsa ett stort varmt krya på till er alla som är hemma och är
sjuka just nu, ta hellre en dag hemma för mycket än en för lite så att
vi kan hålla oss friska nu december ut!
Trevlig helg på er önskar vi på Rödblå!

