Månadsbrev oktober 2016
Nu börjar löven skifta färg och hösten är här. Vädret kan vara ganska ombytligt.
Se gärna över ert barns hylla så det finns extra kläder samt kläder efter väder.
Vi är ute och leker så mycket vi kan. På torsdagar äter vi även mellanmål ute som vi tillagar
på vår grill, t.ex. korv, krabbelurer, hamburgare, pinnbröd m.m.
Det är bra om barnens kläder är märkta med namn så vi vet vems som är vems. Märkpenna
finns i hallen.
Datum att komma ihåg:
*Arbetsplatsträff torsdag 20/10 - Förskolan stänger kl 16.
*Kompetensutvecklingsdag måndag 31/10 - Förskolan stängd.
*Vi kommer ha ett föräldramöte i november, mer information kring detta kommer.
Båten:
Nu är vi 19 kompisar på Båten som sakta men säkert håller på att lära känna varandra.
Gruppträffarna är igång och barnen är väldigt intresserade och aktiva i dessa stunder.
Innehållet varierar men vi har de första fyra veckorna koncentrerat oss lite extra på språket.
Vi har använt oss av materialet ”Före Bornholmsmodellen”, rim – och ramsor, flanosagor,
sånger, läsning, pratat om bokstäver (vad är det för krumelurer egentligen och vad är de bra
för?) Vi har även diskuterat varför vi har förnamn/efternamn? Varför är det bra att ha? Fråga
gärna era barn och se vad de svarar. De var många bra tankar och funderingar vilket var
roligt att höra. Båten har även kommit igång med ”Musiklådan”. Det är en låda med
material som har anpassats till oss på förskolan. Det innefattar bl.a. sång, rytmik och rörelse.
Projekten ”Ta med Nallen hem” har börjat och i dagsläget har tre barn fått tagit med sig
Nallen hem under helgen. Väldigt spännande att få höra vad Nallen gjort hos respektive
barn veckan efter. Likaså med Bokcirkeln som startat, barnen får ta med sig en favoritbok
som de tillsammans med pedagog berätta om för de andra och sedan läser vi den
tillsammans. De är jätteduktiga att berätta själva inför barngruppen och berättar med stor
inlevelse vad det handlar om. Båda aktiviteterna är väldigt uppskattade stunder. Teknik är nu
nästa mål som vi kommer lägga ner lite mer fokus på under några veckor.
Tåget:
På Tåget fortskrider inskolningarna. Tre nya kompisar har börjat hos oss och ytterligare två
är på gång. Just nu handlar det mycket om att lära känna varandra och skapa en trygg
barngrupp.
I övrigt har vi satt på oss teknikglasögonen och är uppmärksamma på tekniken i vardagen.
Vi har satt upp en tekniktavla som vi fyller på med saker som barnen nyfiket utforskar. De
vrider, skruvar, trycker, vevar, knyter mm.
Vi har fått nya mobiltelefoner till förskolan. Samma nummer som tidigare gäller, med
tillägget att även Tåget har ett eget mobilnummer för sms kontakt.
Tåget: 0582- 686084 / 070-36 09 385
Båten: 0582-686064 / 072-20 40 288
Med vänliga hälsningar från Pedagogerna på Folkasbo!

