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Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Välkomna tillbaka till förskolan! Hoppas att Ni alla har haft
en skön sommar!
På vår planeringsdag togs det beslut om att vi i fortsättningen
kommer att ha månadsbrev på Håbo-Tibble förskola, då
övriga förskolor på enheten har det. Så det du just nu läser är
det första månadsbrevet för terminen!

Utvärdering av föregående period
Vi har skolat in fem nya barn i gruppen, Märtha, Ejvy, Leo,
Hanna och Emma. De barnen som tidigare gått på Solen har
kommit tillbaka och bekantat sig med sin nya avdelning.

Fredag

På våra samlingar har vi sjungit varje dag före lunchen. Vi
upplever att barnen uppskattar våra sångstunder och vi ser att
flera barn snabbt snappar upp de olika rörelserna som hör till
sångerna.

Övrigt

Periodens syfte och mål

15 sep. har vi gemensamt
föräldramöte i Tjustaskolans
matsal kl 18.30- 20.00.
Välkomna!

Under De första veckorna kommer vi att arbeta mycket med
att lära känna våra nya kompisar och få ihop gruppen. Det är
viktigt att barnen känner sig trygga i våra rutiner och vi
jobbar därför med att dagarna ska se ganska lika ut, för att
barnen ska känna igen sig och veta vad som ska komma. Att vi
sjunger samma sånger under samlingarna just nu är en del i
detta arbete.

16 nov är det planeringsdag
på förskolan. Håbo-Tibble
förskola är då stängd. Vid
behov av tillsyn på
jourförskola kontakta Gunilla
0739-616506

Vi kommer att observera barnens intressen och se var de
befinner sig just nu.
Vi kommer att börja gå på utflykter på torsdagar men vi
meddelar senare vilket datum vi börjar. Om ni vill får barnen
då ha med sig en ryggsäck med en liten dricka och en liten
smörgås eller frukt. För de barn som inte har med sig matsäck
tar vi med oss frukt från förskolan.

Mot slutet av perioden kommer vi att starta ett projekt med en bokpåse. Vi
kommer då att skicka hem en påse/väska till ett barn i taget. Tanken är att ni
tillsammans med ert barn väljer ut en bok som ni har hemma och tar med till
förskolan. Boken är sedan på förskolan ca en vecka och vi läser och pratar kring
boken. Syftet med projektet är framförallt att uppmuntra och stötta barnens
lust att upptäcka böcker och att öka deras förståelse för ord, text och bild.
Nästa månadsbrev kommer i slutet på september!

Med vänliga hälsningar Malin , Micke och Ingela

