VECKOBREV
Pluto Vecka 25-26 2014

Utvärdering av föregående period.

Måndagar
Utevistelse på gården
Tisdagar
Utflyktsdag
Onsdagar
Skapande i mindre grupper
inne/ ute
Torsdagar.
Temainriktade aktiviteter
Fredag
Gemensam sångsamling.
När det börjar bli varmare kan
det vara bra att barnen har egen
märkt handduk med sig, då vi
badar i vattenspridaren ibland.
Höstens planeringsdag infaller
20/8, förskolan är då stängd.
Vecka 28, 29, 30 är förskolan
semesterstängd, jourförskola i
Kungsängen.

Nu har det börjat en ny flicka hos oss, Marielle
heter hon och det går bra för henne i gruppen.
Roligt och spännande med ännu en ny kamrat,
nu är det 16 stycken barn i gruppen.
Nu när sommaren kommit är vi ute i ännu större utsträckning och det är bra om barnen vid
soligt väder är smorda med solkräm redan när
de kommer och att solhatt finns att ta på. Det
behövs även finnas solkräm på hyllan.
Alla barn bör ha en egen vattenflaska med sig så
att de får i sig tillräckligt mycket vätska varma
dagar.
Vi har nu haft vår sista utflykt med egen matsäck för terminen. Kommande utflykter kommer ske mer spontant, vi meddelar om barnen
behöver ha med sig något.
Tack alla fina föräldrar för presenten vi fick, det
värmde.
Detta är det sista veckobrevet för terminen, vi
startar med veckobrev igen vecka 34.
Viktig information kommer att skrivas upp på
whiteboardtavlan i hallen.
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Periodens syfte och mål
Vi fortsätter öva på det sociala samspelet, som vi ser är så viktigt, i olika situationer och att det är viktigt att lyssna på den som pratar.
Just nu finns det ett stort intresse för böcker bland barnen så vi läser mycket
och tränar både på att lyssna och på ordförståelsen.
Vi upprepar nu de tecken som barnen fått lära sig under terminen för att befästa
dessa nya kunskaper.
Ni som vill ha bilder på barnen vill vi lämnar ett märkt USB-minne till någon av
oss personal, eller säger till om ni vill ha bilderna på en CD. Vi behöver ha dessa
denna vecka för att hinna föra över bilderna innan semestrarna börjar.
Vi kommer att ge barnen en uppgift över sommaren, denna består av att ta med
sig något eller en bild på ett sommarminne som har något med vatten att göra,
eftersom vårt "grön flaggtema" är vatten.
Vecka 32 byter vi alla avdelning och vi börjar då på Månen.
Vecka 26 jobbar Åsa sin sista vecka, hon kommer att vara saknad av både barnen
och oss. Hon kommer dock att finnas kvar som vikarie.
Vi tackar så mycket för förtroendet att få ha hand om era underbara barn och
önskar er alla en riktigt skön sommar.

Med Vänliga Hälsningar
Åsa, Magdalena och Johanna
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