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•

Information
Informationstavlor finns nu uppsatta i korridoren. Där påminner vi om viktiga saker bl.a.
när vi har APT, leksaksdag, när lappar ska in o.s.v.
På väggarna bortanför barnens platser, ute i korridoren så kommer vi att sätta upp
dokumentation från de olika grupperna. Vad vi gjort tillsammans med barnen, bl.a bilder och
teckningar. Gå gärna och titta på detta tillsammans med ert/era barn!

•

Lilla Gruppen, barnen födda 2010-2012
Vi fortsätter vårt arbete med "Kanel och Kanin" och kroppen. Vi har nu satt upp de barn som
är färdigmålade i korridoren, det kan ni inte ha missat! Sista barnet håller just nu på att
slutföra sin "kropp". Barnen står gärna och pekar och säger vilka barn det är på väggen!
Vi har haft fokus på ögonen och lekt en lek vid ett par tillfällen då vi haft en tygpåse med
olika saker i och barnen har endast fått känna vad det är i påsen, utan att titta. De har sedan
fått gissa vad det är de känner. Vid första tillfället när de inte visste vad det var i var det
svårt. När vi tittat på de olika sakerna och la i dem i påsen igen då blev det lite lättare.

•

Stora gruppen, barnen födda 2008-2009
Nu kommer Mosse att flytta ut i skogen igen, han tycker att det har varit roligt att få hälsa på
hos barnen. Vi kommer att börja med våra skogsutflyker igen på torsdagar. Vi fortsätter att
arbeta med vårt Bamsematerial, det kommer att avslutas med att barnen får varsin
Bamsetidning. Vi arbetar även med olika sorters uppgifter på stenciler som vi samlar i en
mapp.

•

Föräldraenkät
Eftersom det var väldigt dålig svarsfrekvens på enkäten så har sista datum flyttas fram till 18
maj. Ta nu chansen att tycka till så vi vet vad som är bra och vad vi behöver förbättra!
Skriv in följande webbadress: www.hallsberg.se/forskoleenkat
Användarnamn: foforalder
Lösenord: 2014foforalder
På den första frågan skall du välja den förskola som ditt barn går på.

•

Utvecklingssamtal
Meddela personalen om ni önskar ett samtal om ert/era barn så bestämmer vi en tid.

•

Vårfest
Onsdag 4 juni 17.30

•

Arbetsplatsträff
Tisdag 3 juni kl. 16.00, förskolan/fritids stänger 16.00.

•

Vi hälsar Gitte välkommen tillbaka efter en lång sjukskrivning, hon jobbar 50% till att börja
med.

•

Ni vet väl att ni kan läsa veckobrevet på vår hemsida? Där kan ni även läsa vad vi äter till
lunch!
Personalen

