Förskolan Hjortens Månadsbrev November 2014
• Det var ett tag sedan ni fick senaste veckobrevet, tiden räcker inte alltid till! Vi
måste tyvärr sänka våra ambitioner och kommer framöver skriva månadsbrev.
• I tisdags var Teddy här och bjöd på glass för att han har slutat hos oss och
börjat på en ny förskola. Vi önskar nu Teddy ett stort Lycka till på sin nya
förskola!
• Vi fortsätter vårt vattentema.
De yngsta barnen har målat toarullar/åldelar. De har vi nu satt ihop och ålen
hänger nu färdig i vårt hav.
De äldsta barnen har gjort fina maneter samt tagit reda på fakta om dessa.
• Vi har vid ett par tillfällen haft Stormöten med barnen. Syftet är att alla barn
ska komma till tals, tycka till om saker, att de kan framföra önskemål om vad
de vill göra på förskolan. Vi vill att de ska känna att det de har att säga är
viktigt, att de får vara med och bestämma. Vi återkommer om vad som tas upp
på dessa möten.
• Det börjar bli kallt ute så vi vill att ni tittar över barnens kläder så det finns
mössor, vantar och kläder för att vara ute. Det kan t.ex. behövas extra vantar
om man blir blöt och kall.
• För några veckor sedan delade vi ut en förfrågan om utvecklingssamtal. De
som önskat samtal kommer vi ta kontakt med inom en snar framtid och
bestämma tid för samtal. Om det finns någon som glömt lämna in lappen men
som önskar samtal ber vi er göra det snarast.
• Vi har nu skrivit vår arbetsplaner, de finns på vår hemsida. Eftersom vi känner
att vi behöver jobba mer medvetet med bl.a naturvetenskap, teknik och kultur
så finns de områdena prioriterade i våra planer.
• Nästa arbetsplatsträff är på måndagen den 17 nov kl.16.00-18.00,
förskolan/fritids stänger då 16.00!
• Vårt luciafirande kommer vi att ha tors 11 dec kl.14.30.

Önskar er alla en riktigt mysig november!
Personalen

