Veckobrev Vecka 16-17 2013 Förskolan Hjorten

•

Inskolning av Nova fortsätter, vi är nu 18 barn!

•

På gymnastiken den här veckan så spelade barnen innebandy, det var svårt med
lag och regler så det slutade med att alla spelade mot alla. Vi lekte "Följa John"
och "Kom alla mina barn". Barnen hängde i lianer och hoppade från plint i
madrass.

•

Arbetet med Bornholm tar paus nu och "StegVis" tar vid. Ni föräldrar som har
barn som kommer att jobba med materialet kommer få ett informationsbrev
tillsammans med detta veckobrev. Den här veckan startade vi upp med att
prata om Regler vi ska ha när vi sitter och pratar tillsammans. Barnen
berättade om att de har regler hemma och vi bestämde följande regler till våra
StegVis-samlingar:
1. Lyssna på varandra, prata en i taget.
2. Sitta på vår plats
3. Hålla våra händer och fötter för oss själva.
4. Räcka upp handen om man vill säga nåt (tyckte ett barn i ena gruppen, för så
gör man i skolan)
Vi tränade på detta och barnen fick turas om att berätta något roligt de gjort.

•

Torsdagsgrupperna:
De yngre barnen målade djur som senare ska åka i ett tåg.(barnen födda 09-12)
På lilla Hjorten har de äldsta barnen (födda 07-08) fortsatt sitt
vulkan/dinosaurieprojekt. Barnen spikar, limmar och borrar. Det blir krokodiler,
träd med träkoja mm. När vi behövde borra ett större hål gick vi ner till
träslöjden och borrade. Barnen tyckte att det var spännande, tog på sig
hörselskydd och tittade intresserat på. Barnen är väldigt ivriga, alla vill snickra,
vilket är roligt! Finns det någon som har lämpliga träbitar hemma som vi kan få
så är vi väldigt tacksamma!

•

Eftermiddagarna har vi även denna vecka tillbringat ute i det sköna vårvädret,
nu är våren här! Det är svårt med kläder, vad ska barnen ha på sig? På
eftermiddagarna blir det varmt med vinterkläder så det är bra om det finns
något tunnare till eftermiddagarna.

•

Kom ihåg att på ons v.18, är förskolan stängd. 1 maj, röd dag.
Ha en riktigt skön helg!
Personalen

