VECKOBREV
Vecka 17-18

Måndagar
Utevistelse på gården

Tisdagar
Smågrupper

Onsdagar
Utflykt med hela
gruppen, ingen
matsäck

Torsdagar
Smågrupper och
gemensam
sångsamling

Fredagar
Utevistelse på gården

Övrigt
Fredagen 15/5 förskolan stängd
Planerings Fredag 22/5

Utvärdering av
föregående period
Vi har nu fått två nya barn till vår avdelning.
Det är en flicka som heter Adrija och en pojke
som heter Jack, vi hälsar dem varmt välkomna
till vår förskola. För att ge våra nya barn en
möjlighet till en lugn inskolning har vi valt att
hålla oss på gården och inne på avdelningen,
där vi lekt tillsammans. Plutobarnen har tagit
emot sina nya kamrater väl och bjudit in dem i
leken.
Vi har också under perioden som gått
planterat barnens egna tomatplantor, många
av barnen visade stor förundran över att de
små små fröna som knappt gick att greppa
kommer att växa till stora tomatbuskar som
de fick se på fröpåsen. Under vår senaste
utflykt plockade vi skräp som vi hittade och lade i
en påse, den tog vi med till förskolan där vi pratade
lite om varför man inte får slänga skräp ute i
naturen. Sedan slängde vi den i soptunnan.

Sommarens stängda veckor
28-30
Höstens planeringsdag 17/8
Behöver man tillsyn någon av
dessa dagar/ veckor blir det
jour förskola, kontakta Maria i
så fall
Markören-enkäten finns nu på
hemsidan , fyll gärna i denna.
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Periodens syfte
Som en del i vårt Grön Flagg-arbete kommer vi under kommande period
att lägga extra fokus på avslappning och massagesagor. Det är viktigt att få
möjlighet till att komma till ro ibland för att orka med en hel dag med
aktiviteter och en väl avvägd dagsrytm är avgörande för att man ska må
bra.
Från och med vecka 18 dvs 29/4 får barnen ta med egen ryggsäck med en
frukt och vatten eller juice om de vill, vi kommer att ha frukt från
förskolan till de barn som inte tar med sig egen.
Denna veckas ramsa;
En lång, en kort, liten stor, långt där nere spöket bor.
Är han farlig? Nej nej nej. Han vill bara säga HEJ!
Övrigt; sista datum för att fylla barnens sommarledigheten är 30/4 så har ni
inte gjort detta är det hög tid att göra det nu.

Trevlig helg!
Med vänliga hälsningar Annika och Magda
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