Månadsbrev September 2017
• Terminen är igång och vi vill börja med att hälsa våra nya kompisar; Aiden,
Chelsea, Colin och Baneen välkomna till oss förskolan.
• På stängningsdagen i fredags diskuterade vi bl.a vad vi ska jobba med under
året, utifrån vår utvecklingsplan som skrivits tillsammans med förskolorna i
Pålsboda.
• Vi kommer att börja jobba med "Kompistema" vilket kommer handla om
socialt samspel, att samarbeta, lyssna, säga stopp, o.s.v.
Vi börjar med temat redan denna vecka och delar upp barnen i olika grupper. En
grupp med de äldsta, 4-5 åringarna, och en med de yngre, 1-3 åringarna. Madelene
och Carina är tillsammans med de äldsta och Eva, Gitte, Ulla och Cissi är med de
yngre. Eventuellt kommer gruppen med de yngre barnen att delas upp ibland,
beroende på vad de hittar på.
• Fotografering torsdag 14 september kl. 9.00 Om barnen är lediga den dagen så
kom gärna till kl 8:45.
• Torsdag den 12 oktober kl. 18.00 är ni välkomna på föräldramöte. (Obs att
förskola och fritids stänger kl 16 pga av Apt)
Vi kommer bl a att prata lite om Edwise och hur man skriver in schema där. Vi har
förstått att det har varit en del krångel med det, så skriv gärna ner era funderingar så
försöker vi hjälpa till att lösa det. Ännu bättre om vi får frågorna innan för då kan vi
få hjälp att svara, av vår IT-ansvarige, om vi behöver. Det kan vara frågor kring hur
man fyller i schema, anmäler frånvaro via sms osv.
• Hösten är i antågande med blötare och kallare väder. Se till att barnen har
regnkläder och stövlar till utelek och extra ombyte av underkläder, byxor och
tröja ifall de blir blöta ändå.
Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder! Ha det så skönt i regnrusket!
Personalen

hfKom ihåg:
* Förskola och fritids stänger kl 16 på onsdag 13/9 samt torsdag 12 /10
* Fotografering den 14/9
* Föräldramöte den 12/10 kl 18:00 VÄLKOMNA

