VECKOBREV
Vecka 23-24

Måndagar
Utevistelse på gården

Utvärdering av
föregående period

Tisdagar

Under perioden som gått har vi fortsatt lekt
med olika begrepp i vårt arbete med barnen.

Onsdagar

Vi har också använt oss en hel del av
massagesagor under samlingarna, vilket är
uppskattat av barnen.

Torsdagar
gemensam
sångsamling

Fredagar
Utevistelse på gården

Sommarens stängda veckor
28-30
Höstens planeringsdag 17/8

Under denna period har det börjat två nya
barn hos oss, det är Jakob och Emil. Vi hälsar
dem varmt välkomna till vår förskola.
Förskolans dag firade vi tillsammans med alla
barnen, vi lekte gemensamma lekar, sjöng och
grillade ute på gården, vi hade en härlig dag
tillsammans.
Vi har även haft den årliga
avslutningspicnicken, trevligt att så många slöt upp.

Periodens syfte
1/6 börjar Klara hos oss. Även denna gång kommer
vi att förlägga mycket av vår verksamhet till den
närmaste miljön men göra spontana utflykter när
det passar.
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Vi kommer att börja avsluta våra teman och reflektera tillsammans med barnen
kring bilder om vad vi har gjort under terminen..
Övrigt: Vi ser gärna att ni tar med barnens sovsäckar hem nu när vädret blivit
varmare och innan ni tar semester rensar hyllan/lådan för i höst flyttar vi till
Månen.
Solkräm och vattenflaska är också bra att ha på sin hylla.
Vi har även blivit ombedda att påminna er som har barn med starttiden 9.00 att
tänka på att hålla den med tanke på personalens tider, vi är måna om att hinna
ta emot alla barn på ett bra sätt och behöver då vara tillräckligt med personal för
detta.
Vi vill även påminna om kommunens regler gällande att filma och fota på
förskolan, gå gärna in på kommunens hemsida och läs om detta.
Vi vill tacka för den fina presenten och passa på att önska er en härlig sommar
redan nu, tack för att vi har fått ta hand om era underbara barn under terminen
som gått.

Trevlig helg!
Med vänliga hälsningar Annika och Magdalena.
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