Månadsbrev November/December 2017
• November är här och första snön har fallit, barnen har åkt pulka och madrass
och är glada att vintern är här. Vi har jobbat vidare med vårt kompistema som
handlat om att samarbeta, olika känslor, vänta på sin tur och att säga förlåt och
mena det. Vi har spelat upp situationer med Kanin och Igelkott vilket är
uppskattat hos barnen, känns som att de tar till sig budskapet bättre när vi kör
rollspel.
De äldre barnen har även kollat på korta filmsnuttar från "Ugglan och
kompisproblemet", (Utbildningsradion). De yngre har tittat på Daniel Tiger,
om känslor.
Vi har även börjat jobba med Bornholm i båda grupperna, materialet är från 2
1/2 år. Det är ett material som gynnar språket och den sociala utvecklingen.
Rim och ramsor, bokläsning med rekvisita, sång och dans.
De äldre barnen har under hösten träffat Mosse när vi varit i skogen på
torsdagar men nu tyckte Mosse att det blivit för kallt ute och frågade om han
fick följa med till förskolan och följa med barnen hem. Det blev Ebba som
kommer få besök av Mosse den här helgen, ni får ha det så kul. Blir spännande
att få höra nästa vecka vad ni gjort tillsammans.
Om ni hör barnen sjunga/nynna på luciasånger så är det för att vi är i full gång
och övar till lucia.
• Tisdag den 12:e december kl. 15.00 är ni välkomna på Luciafirande på
förskolan.
• Nästa APT är tisdag 5:e december och förskola/fritids stänger 16.00.
Nästa stängningsdag är måndag den 5 februari.
• Detta blir årets sista månadsbrev så vi tackar redan nu för året som gått och
önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
OBS! Fr.o.m. 22 december-9 januari är de barn som går allmän förskola lediga.

Carina, Cissi, Eva, Gitte, Madelene och Ulla
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