Månadsbrev mars - förskola och fritids
Hejsan!
Solen strålar från blå himmel, krokusen blommar i spireahäcken på skolgården och mars gör
verkligen skäl för sitt gamla namn Vårmånad.
Vi har haft glädjen att hälsa en ny lekkamrat välkommen till förskolan. Det är Ayla som har börjat
här och tillhör gruppen med de yngre barnen. Vi hoppas att hon ska fortsätta att trivas riktigt bra.
Vi har fortsatt med våra vattenexperiment på förskolan. Ni har säkert sett bägaren med olika sorters
vätskor, i fönstret i korridoren. Där har vi undersökt vad som händer när man häller olja, sirap och
vatten i samma kärl och sen har vi lagt i olika fasta föremål för att se vilka vätskor de sjunker
igenom. Väldigt spännande!
På förskolans stormöte har barnen gett förslag på olika spel som de tycker att vi ska köpa. Det kom
förslag på både brädspel och datorspel. Till nästa stormöte hoppas vi ha kollat upp några av
förslagen så vi kan gå till beslut.
Fritids har fått ett eget skåp med hasp där vi kan förvara spel som inte är lämpliga för små fingrar
och munnar. Vi håller också på att gå igenom alla spel för att sortera ut de som inte är kompletta.
Det ska väl bli lite nytt där också som fritidsbarnen får föreslå.
Så har det blivit dags för Madelene att lämna oss för ett tag. Vi önskar henne allt gott och är så
nyfikna på att få träffa den som gömt sig i hennes mage.
Vi hälsar Gitte välkommen tillbaka medan Madde är hemma.
Ulla kommer att ta över en del av Maddes uppgifter men ska även i fortsättningen att vara
huvudansvarig för fritids.
Kom ihåg:

* Semesterlappen
* Måndag 23 mars stänger förskolan och fritids kl 16
* Påsklov för alla skolbarn v 14. Kom ihåg att lämna schema till fritids.
* 15-timmarsbarnen är lediga v 14

Med soliga hälsningar från alla oss
på förskola och fritids.

