MÅNADSBREV
April/Maj 2016

Utvärdering av förra perioden
Välkommen William! Som nu börjat på Solen.
Utifrån terminens ljud-tema har barnen fått skapa egna instrument av toarullar som de målat och
sedan fyllt med bönor och spelat med som maracas.
Vi har även hängt upp bilder på instrument för att inspirera barnen att uppmärksamma ljud av olika
slag och kopplingen mellan musik och ljud.
På torsdagar har vi gått på promenad med några barn från Solen tillsammans med några barn från
Pluto. Detta för att erbjuda barnen möjlighet att lära känna varandra bättre och även barn från de
andra avdelningarna. Att gå med barn som ligger nära i ålder gör att promenadernas längd och
motoriska utmaning kan anpassas och barnen får utmanas, utvecklas och lyckas.
De barn som inte går tillsammans med Pluto har varit kvar och upptäckt gården vidare eller gått på
annan promenad.
Alla har erbjudits tider för föräldra- eller uppföljningssamtal, dessa sträcker sig in till andra veckan i
Maj.

Periodens syfte och mål
Vi upplever barngruppen som harmonisk och trygg. Barnen verkar funnit sig bra tillrätta och de lite
nyare kompisarna verkar trivas och blir snabbt vanare med verksamheten, de andra barnen och oss
vuxna.
Barnens skapande i mindre grupper kommer vi fortsätta med.
Lerprojektet tillsammans med Ella är avslutat för den här terminen.
Vi kommer att fortsätta med promenader och utflykter, dels tillsammans och i olika, mindre,
kombinationer.
Den 19/5 är det förskolans dag och vi firar, om vädret tillåter, ute på gården. Man får gärna klä ut sig!

Övrigt:
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- Torsdag 5/5 och Fredag 6/5 är förskolan stängd. Vid behov av tillsyn 6/5
kontakta enhetschef Gunilla Karlsson.
- Måndag 23/5 är förskolan stängt för utvärderingsdag. Om ditt barn
behöver tillsyn denna dag kontakta förskolechef Gunilla Karlsson:
gunilla.karlsson@upplands-bro.se Tel:0739 616 506
- Tisdag 7/1 har vi vår årliga sommarpicknick och föräldrar och syskon är
välkomna mellan 15-17. Kl. 16.00 har vi lite uppträdande med barnen på
scenen ute.

Med vänlig hälsning:
Anna, Lotta & Micke
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