Veckobrev v. 23 – 24
V. 2 3
Mån 3/6
Tis 4/6
Ons 5/6

Planeringsdag Förskolan stängd

Tor 6/6

NATIONALDAGEN

Fre 7/6

Klämdag

Förskolan stängd

V. 2 4
Mån 10/6
Tis 11/6
Ons 12/6
Tor 13/6

Utflykt ta med liten matsäck

Fre 14/6
Periodens syfte och mål
De kommande perioderna går i avslutandets tecken. Vi börjar bland annat avrunda traktor- projektet under
denna period. Under kommande veckor kommer vi lägga teckningar och bilder mm på hyllorna. Det är bra om
dessa tas hem innan semestern nalkas då vi efter sommaren kommer vara på Månen. Passa även på att titta
igenom vår låda med omärkta kläder som står vid ytterdörren.
Även vagnarna bör tas hem under semestern!
Nu när värmen så sakta äntligen kommit kommer vi även att plocka fram våra stora ”vattenbaljor” och låta
barnen ha vattenlek ute.
Precis som förra sommaren kommer vi att vilja ha sommarminnen från barnen. I år skickar vi med er ett
papper hem som ni tillsammans med ert barn klistrar foton och annat som barnen vill ha med. Detta tas med
när terminen startar igen!
Nästa period utkommer även det sista veckobrevet för terminen
Utvärdering av föregående period
Under föregående period har vi hunnit med en hel del. Vi har varit på flera promenader, bland annat har vi
tagit våra påsar som vi gjort och samlat både blommor och stenar i dem. Vi har övat oss på att gå på sidan av
vägen, och varit i kyrkbacken och både lekt och fikat. Vi har tittat på traktorer som en del i vårt lilla projekt
om just traktorer och några barn som ingår i projektgruppen har ritat hur just deras traktor ser ut. Vi har även
läst många böcker som handlar om traktorer och maskiner.
Solrosorna har tagit sig bra i vår planteringslåda och det ska bli spännande att se om det kommer några
blommor på dem. Förra perioden var vi också ute och plockade skräp runt fotbollsplanen (som var vårt
område på skräpplockardagarna). Alla barn fick varsin mindre påse att samla ihop skräpet i. Sen letade de
noggrant efter skräp som låg slängt i naturen. Nästan en hel säck full fick vi ihop.
Vi blev under förra veckan bjudna hem till Arvid, där vi fick leka med alla Arvids saker.
Det var en mycket lyckad förmiddag . Tack till Arvids föräldrar för besöket .
Se gärna över barnen kläder i de blå lådorna. Bra att ha nu är: T-shirts, shorts, extra
trosor/kalsonger och liknande. Den 11 juni kl 15 -17 har vi avslutningspicknick på förskolans
gård, välkomna! Skriv gärna upp på listan på dörren hur många som kommer.
Mvh Ingela och Denise

