
Október fréttabréf 2019 
Kæru foreldrar 
Kynning á vetrarstarfinu 
Við vonum að þið séuð einhverju nær með vetrarstarfið hjá okkur og allir hafi lesið 
hið mikla fréttabréf sem kom frá okkur. Svo er upplagt að spyrja okkur ef 
einhverjar spurningar vakna. Að auki þá fáið þið svona smá fréttabréf frá okkur í 
upphafi hvers mánaðar. 

 
Birna bangsi 
Birna bangsi fer heim með fyrsta barninu í dag. Öll börnin fá að fara með Birnu 
heim einu sinni fyrir áramót og svo aftur einu sinni eftir áramótin. Markmiðið er 
að tengja leikskólann betur við heimili barnanna fyrir utan það að þeim finnst 
þetta voða spennandi framtak. Það er dregið hver fær að fara með hann heim 
alla daga nema föstudaga en Birna bangsi er orðin svo þreytt á föstudögum að 
hún þarf að fá að hvíla sig í leikskólanum um helgar 

 
Alþjóðlegi bangsadagurinn: 
Alþjóðlegi bangsadagurinn er 27. október. Við ætlum að hafa bangsaviku 28. okt 
– 1. nóv. Við ætlum að finna bangsasögur að lesa og syngja þau bangsalög sem 
við höfum í fórum okkar og hampa þannig bangsanum þessa viku. Bangsar eru 
sérstaklega velkomnir með börnunum í leikskólann.  

 
Hópastarf  
Minnum á töfluna okkar frammi á gangi þar sem við skrifum það helsta sem 
gert var í hópastarfstímanum og hengjum upp listaverk barnanna ef einhver eru.  
Endilega fylgist með töflunni, við tökum einnig myndir í hópastarfi og fara þær 
inn á Karellen svæði barnanna. Reynum að ná mynd af öllum og senda. 

 
SMT  
Við erum þessa dagana að kynna grunnreglurnar sem gilda á öllum svæðum og 
fá þau Bros fyrir sem fer upp á orminn okkar upp á vegg. Í lok nóvember verður svo 
umbun fyrir börnin. 

 
Vetrarföt 
Við viljum minna á nú í vetrarbyrjun að muna að merkja vel útifatnað 
barnanna. Það munar miklu bæði fyrir okkur starfsfólkið þegar fötin eru vel 
merkt og einnig fyrir ykkur þegar börnin eru sótt að húfur, vettlingar og sokkar 
skuli vera í réttum hólfum. Fatnaður barnanna gæti líka leynst í þurrkskápnum í 
lok dags, getið kíkt í hann ef eitthvað vantar. 

 
Skipulagsdagur í október 

Lokum fimmtudaginn 17. október kl. 12.00 vegna 
námskeiðsdags leikskólanna í bænum. 

  
          Októberhaust kveðjur frá starfsfólki Kríu 


