
 

 

YRSABLADET 

November 2021 
Tema och idrott avslutas för terminen.  Vi har haft så roligt med alla 

besöken från olika möss och barnen är så engagerade. Efter att 
temat avslutats för terminen stundar först arbete till vårt 

adventsfika som hålls lördagen den 27/11 och därefter julpyssel   
samt bakning, julstök och luciaträning. 

Agenda i November 
Fredagen den 12/11 har vi sångsamling 
Onsdagen den 17/11 Personalmöte 
Fredagen den 19/11 är det MÅNADSFEST och denna gången är det 
Sjörövarfest.  
LÖRDAGEN 27/11 ADVENTSFIKA MED CAFÉ, FISKDAMM, 
KORVKIOSK, LOTTERIER OCH FÖRSÄLJNING 11-13 

Julen 2021/2022 
Lapp för Julen 2021/2022 har gått ut via mejla. Det sitter även några lappar på 
dörren. Fyll i och lämna eller mejla absolut senast tisdagen den 16/11 (men gärna 
tidigare, allt för att ordna det så bra som möjligt för barnen) Yrsa håller öppet 
vid behov men den ordinarie personalen är till största delen lediga. Vi försöker 
alltid boka för barnen välkända vikarier 
Nu när vi kommer in i November så är det viktigt med kläder. Vi är ute varje dag 
och barnen har jättekul med vatten och gegga så länge de har bra kläder. Titta 
igenom utrustningen så det finns bra kläder för det väder som råder. Det behövs 
sockor, halskrage och fleecetröja/byxor för kalla dagar och galonkläder med 
hela gummiband för blöta dagar. Vantar behövs lite bladat efter väderlek, ibland 
galonvantar och ibland tjocka vintervantar. Även extrakläder är viktigt att det 
finns om olyckan är framme. Titta i torkskåpet när du hämtar och flytta över 
det som hänger där till barnets plats. Allt för att våra barn ska få en så bra, 
varm och  rolig utevistelse som möjligt. Saknar du något? Ta en titt på snurran 
med kläder som hänger i hallen. 
Adventsfika lördagen den 27/11 
Vi har öppet på Yrsa 11-13 och där kommer att finnas en korvkiosk (så passa på 
att äta lunchen) ett café med fika (klart man kan klämma i en fika också) 
fiskdamm, lite försäljning av gammalt och nytt samt våra fantastiska lotterier. 
Behållningen går till vårt barnhem i Indien samt till barnen på Yrsa. Vill ni vara 
med och hjälpa till och bidra så tar vi tacksamt emot hjälp att baka (se vår lista 
på dörren) eller vinster till lotteriet. Stort tack från oss alla! 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


