VECKOBREV
Månen vecka 51-52

Måndag

Utvärdering av förgående
period.

Tisdag

Onsdag

Denna period har vi varit inne och julpysslat en hel del med
olika tekniker och material, barnen har varit väldigt
positiva till detta.
Vi har även försökt se till att varje barn hinner vara ute en
stund varje dag, medan det är ljust.

Torsdag

Fredag

Övrigt
Vårens planeringsdag blir 7/1,
då är förskolan stängd. Tillsyn
blir på annan förskola för er
som behöver, detta måsta
anmälas till Maria
Morgensterns.

Gruppen har pratat mycket om drop-infikat när deras
familjer var med en stund på förskolan, det var uppskattat.
Vi har även spelat spel och tränat på turtagning och att
kunna hålla fokus på det man håller på med, klurigt men
kul.
Ateljén har fortsatt vara populär för vissa och det har
tillverkats pärlplattor i rasande fart, andra har byggt och
lekt mycket med de stora kuddarna som vi tagit in på
avdelningen.
På samlingarna har vi använt vår julgranskalender med
ramsor/sånger och barnen börjar bli riktigt kunniga vad
gäller både julsånger och ramsor.
Vårt besök i Håbo-Tibble kyrka, som är en del av vårt
arbete kring jultraditionerna gick av stapeln torsdagen 11/12.
Vi fick titta på både julkrubban och kyrksilvret.
Anne-Mette delade också ut både mandariner och reflexer
till barnen.

Periodens syfte och mål
Under kommande period knyter vi ihop terminen och
talar om vad vi gjort under hösten, detta kommer vi på
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ett lättsamt sätt att göra tillsammans med barnen i
olika sammanhang.

Vi kommer också att fortsätta med olika pyssel och slutföra pågående arbeten.

Övrigt
Tack så jättemycket alla föräldrar för jullådan vi fick, det var verkligen uppskattat!
Tack för att vi har haft förtroendet att arbeta med era fantastiska barn terminen som gått, ta nu hand
om varandra under ledigheten. Välkomna tillbaka till nästa termin med nya äventyr!
Från och med nästa termins uppstart arbetar Magdalena på Pluto men vårt samarbete över
avdelningarna fortsätter.
En trevlig helg och en riktigt god jul tillönskar vi er alla!
Med vänliga hälsningar Micke Mikaela Magda Lotta Rina och Johanna
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