Hulduheimafréttir

1.tbl. 12 árg.

Starfsfólk Hulduheima óskar foreldrum og fjölskyldum
gleðilegs árs með þökk fyrir samstarfið á liðnu ári.



Eftir vandlega athugun var ákveðið að draga til baka breytingu
á tímasetningu hópastarfs. Hópastarf byrjar eins og áður kl. 10
á öllum deildum.

Á döfinni:
Hvítur dagur 11.janúar



Tekin hefur verið ákvörðun um að morgunmatur sé í boði til kl.
9 í staðinn fyrir kl. 10 en það hentar ekki vel fyrir skipulagt
starf leikskólans. Ávextir eru í boði á öllum deildum fyrir kl.
10:00 og morgunhressingagjaldið tekur bæði yfir grautinn og
ávextina. Allir sem mæta fyrir kl. 10:00 greiða því morgunverðargjald.

Bóndakaffi 20.janúar
kl. 14:30-15:30. Pabbar,
afar, bræður og
frændur velkomnir í
kaffi og kleinu.



Við viljum biðja alla foreldra að taka tillit til þess að það eru
aðilar innanhúss sem eru með ofnæmi og óþol fyrir lyktarsterkum þvottaefnum og mýkingarefnum s.s Ariel og Biotex.

Þorrablót 8. febrúar og
þá er líka svartur
dagur.



Þegar breyta þarf vistunartíma þarf umsókn þess eðlis að
berast leikskólastjóra eigi síðar en 15. hvers mánaðar ef
breytingin á að taka gildi um næstu mánaðarmót þar á eftir.



Endilega látið vita að morgni ef barnið ykkar er í fríi eða glímir
við veikindi.



Það er algjörlega bannað að skilja bíla eftir í gangi á bílastæðinu. Útblásturinn er í hæð barnanna og ekki viljum við að
þau andi þessum óþverra að sér.



Þegar bjóða á í afmæli þá er ekki í boði að dreifa boðskortum í
hólf barnanna heldur er hægt að fá upplýsingar hjá kennurum
um heimili boðsgesta.



Netfang foreldrafélags Hulduheima er:

foreldrarhulduheima@gmail.com , endilega hafið samband ef
eitthvað er, hugmyndir eða eitthvað spennandi.

Næsti starfsdagur er
21.febrúar, þá er lokað
í Hulduheimum.

Sumarfrí leikskólanna í
Árborg sumarið 2017
er frá og með 6. júlí til
og með 9. ágúst. Við

Vinsamlegast virðið vistunartíma barnsins.
Leikskólinn er opinn frá 7:45-16:30 og vinnutímar starfsfólks ráðast af vistunartímum barna.

opnum aftur 10. ágúst.

