Månadsbrev December 2015
• Det börjar närma sig jul och den här veckan har vi bakat både pepparkakor och
lussekatter och även tränat och tränat på våra luciasånger. Resultatet av detta
kommer ni få smaka på på vår Luciafest nu på måndag 14 december kl. 15.00.
Det är bra om de barn som är lediga på måndag och de som gått hem tidigare
på dagen kommer till kl.14.45. Förskolan har inga "Luciatågskläder", det får
man fixa själv. Säg till om ni har svårt att lösa det.
• De yngsta barnen: Vi jobbar på med vårt tema, Babblarna. Babblarna ger oss
lite olika uppdrag via julkalendern och barnen får sätta upp bilder i
"Babblarvärlden". Vi har letat efter olika färger på förskolan och gjort diagram
över hur många saker vi hittat av varje färg. Vi jämför de olika staplarna:
längst, kortast, flest, minst o.s.v.
• De äldsta barnen får brev från tomten varje dag. Han vill att vi ska göra olika
saker och den första december ville han att vi skulle skriva ett brev tillbaka. Vi
gjorde det och la det i postlådan. Han har lovat att svara så nu får vi vänta och
se. Svaren kommer hem till barnen. Andra dagar har det varit olika saker han
tycker att vi ska göra och då skickar han ofta med material att göra det av.
Igår gjorde vi fina granar och fick träna på längre, längst, kortare, kortast,
överst och underst.En dag hade han skickat med pepparkaksdeg och då bakade
vi.
Emellanåt berättar vi sagan om ormen som bor i munhålan och skrämmer
örnen med sitt väsande. Be gärna barnen berätta den för er.
• För de barn som går allmän förskola så är det jullov fr.o.m Fredag 18 december
t.o.m fredag 8 januari.
• En extra påminnelse om stängningsdagar och arbetsplatsträffar (då vi stänger
16.00) i vår.
Stängt hela dagen: tisdag 29 mars och måndag 13 juni
Stänger kl. 16.00: torsdag 21 januari, måndag 15 februari, torsdag 3 mars,
tisdag 5 april och måndag 16 maj
Vi önskar alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!
Personalen

