Hej alla Mullebarn!
Nu är det dags att träffas i skogen igen efter en härlig vinter. Hoppas att
det har blivit mycket lek och bus i snön, kanske har du träffat på någon
kompis i pulkabacken eller på isen?
- Ska vi redan gå hem? – Vi har ju inte hunnit leka, är den spontana kommentaren
från våra mullebarn när det är dags att samla ihop sina saker och bege sig hemåt.
Utifrån detta tillsammans med friluftsfrämjandets riktlinjer förlänger vi nu
våra träffar med en halvtimme denna termin.
Precis som förra terminen kommer vi att samlas på Sandvägens parkering där ni
även hämtar era barn. Nytt för i år är att vi några söndagar har senarelagt tiden
för våra träffar för att undvika krockar med andra aktiviteter.
Vi kommer att träffas följande lördag och söndagar;

Söndag den 25 mars kl. 11.30-14
Söndag den 1 april kl. 11.30-14
Söndag den 15 april kl. 11.30-14
Söndag den 29 april kl. 10-12.30
Söndag den 13 maj kl. 10-12.30
Obs! Lördag den 26 maj kl. 10-12.30 Avslutning! Hela familjen är
välkommen! Vi eldar, så ta med er något att grilla om ni vill.
Vi kommer även att lägga ut programmet på hemsidan och ska försöka att lägga
ut någon bild också allteftersom vi har varit ute, så gå gärna in och titta på
www.friluftsfrämjandet.se/genarp Om ditt barn inte får medverka på bild utan
namn på hemsidan är det därför viktigt att vi får reda på det.
Med dig ut i skogen behöver du ha matsäck, gärna något varmt att dricka
om det är kallt ute, något att sitta på, kläder efter väder, extra kläder
och plastpåsar att stoppa i stövlarna om dessa blir blöta.
Nu när du går din andra termin på Mulle är det bra att börja packa din ryggsäck
själv med hjälp av någon vuxen så vet du vad du har med dig!
I år kommer vi även att samla in 50 kr/barn som bl.a. kommer att gå till inköp av
material till gruppen och ingredienser vid matlagning/bakning. Var vänlig och ta
med er jämna pengar i ett kuvert märkt med barnets namn så underlättar ni för
oss. Viktigt; Informera oss om barnet har någon allergi.

Om ni får förhinder någon dag så vill vi att ni hör av er till någon av oss
senast kl. 9 samma dag. (Ej mail samma dag)
Vi ledare har alltid våra mobiler med oss ifall ni eller vi behöver nå varandra.

Vi ses i skogen! Hej kollikok!

Linda Hansson
Petra Ellberg
Åge Tuas väg 1
Sågarestigen 6
48 04 54
48 02 52
0703-51 86 75
0701-71 80 03
lindalinnea@yahoo.com ellberg-nilsson@ebox.tninet.se

Jessica Malmgren
Rådjurstigen 4a
48 25 86
0707-90 28 25
jessi_m23@yahoo.se

Vill du träna på vår nya sång så får du gärna!
”Här kommer skogens mulle” melodi ”Här kommer Pippi Långstrump”
Här kommer mullebarnen
Hej, hej Kollikok här kommer vi
Här kommer mullebarnen
Här kommer faktiskt vi!

Han har gröna kläder
Och näverhatt med fjäder
Skorna utav läder
Och en svans som sticker fram!

Vi lär oss om naturen
Och alla vilda djuren
Sen så kommer Mulle
Och då sjunger vi såhär;

Här kommer skogens Mulle
Hej, hej kollikok här kommer han
Här kommer skogens Mulle
Här kommer faktiskt han!

Här kommer skogens Mulle
Hej, hej kollikok här kommer han
Här kommer skogens Mulle
Här kommer faktiskt han!

Lämna till någon av oss ledare vid första tillfället ert barn är med om ni har
gjort några ändringar sedan förra terminen;

Barnets namn;_________________________________________________
Adress;______________________________________________________
Telefon hem;__________________________________________________
Personnummer (10 siffror);_______________________________________
Namn på mamma och mobilnummer;_________________________________
Namn på pappa och mobilmummer;_________________________________
Mailadress;___________________________________________________
Allergier eller annan information vi bör veta;_________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Vårt barn får medverka på bild på friluftsfrämjandets hemsida utan namn;

□
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□

NEJ

