Månadsbrev april 2017
Veckorna rullar på i full fart. Dagarna är längre och ljusare och vi njuter av det fina
vädret.
Vi inskolar fortfarande fler barn här på Folkasbo. Välkommen säger vi till dem.
Påsken börjar att närma sig. Meddela oss gärna om ditt/dina barn blir ledigt eller har
andra tider i samband med påsken (10-16/4). De barn som går på allmän förskola är
lediga hela vecka 15.
Tåget:
Fem nya barn har börjat hos oss på Tåget under terminens gång. Det tar tid för
barnen att lära sig nya rutiner och anpassa sig till en ny barngrupp. Just nu är det
därför fokus på trygghet och omsorg. Vi talar om och visar på hur man bemöter
varandra och är en bra kompis!
Nästa vecka börjar vi gå till skogen igen. Detta kommer ske på onsdagar.
Båten:
Utflykten med medtagen matsäck hemifrån var en rolig aktivitet här på förskolan. Vi
har tillsammans (barnen & pedagoger) bestämt att göra det fler gånger. Om ert barn
är lediga får de fler tillfällen, då vi har lagt in flera dagar för utflykter. Nu har vi hunnit
med två stycken och datum för de resterande är 25/4 och 16/5.
Veckosamlingarna fortsätter som vanligt med olika inslag och aktiviteter. Vi ska börja
använda oss av ett material som heter ”Värsta Bästa Vänner” som handlar om
liknande händelser som ”Kompisböckerna” tar upp men nu blir det filmatiserade
berättelser istället. Våra samtal om sopor och sopsortering fortsätter och vi kommer
vara med i något som heter HÅLL SVERIGE RENT. Varje vår deltar Hallsbergs kommun
i kampanjen Vi Håller Rent, vilken är Håll Sverige Rents kampanj mot nedskräpning i
naturen. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och
privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att
nedskräpning inte är okej.
Det kommer bli en sopplockardag där hela förskolan kommer medverka. Roligt tycker
vi!
Datum att lägga på minnet:
Apt- möte torsdagen den 27/4. Förskolan stänger kl 16 denna dag.
Vi fortsätter med vårt härliga arbete tillsammans med barnen i verksamheten!
Hälsningar pedagogerna

