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•

Detta blir vårterminens sista veckobrev och vi vill tacka för en trevlig termin tillsammans
med er och era barn! Det har varit många härliga och lärorika tillfällen tillsammans med
Bamse, Mosse och Kanel och Kanin. Avslutningen blev riktigt bra med fin sång, god tårta
och att ni alla kom. Häftigt att vi var ca 80 stycken!

•

Lilla Gruppen, barnen födda 2010-2012
När det gäller projektet med Kanel och Kanin så fastnade vi vid dikten om tungan vilket
innebar att vi tänkte smaka på olika saker.Barnen fick smaka på socker(sött), salt,
citron(surt) och grapefrukt(beskt), men även på mjöl, bakpulver, vaniljsocker. Det var en
rolig upplevelse för barnen, de ville smaka på fler saker! Vi avslutade projektet med att
barnen bakade kanelbullar med lite extra kanel i(med tanke på Kanel och Kanin). Kanel
(även Kanin) satt och tittade på när vi bakade och det märktes att barnen var vana bagare.
Bullarna fick barnen bjuda de äldre barnen på, de blev riktigt goda!

•

Stora gruppen, barnen födda 2008-2009
Vi har varit ute i skogen och lekt, letat efter Mosse, men han har så mycket att stå i
så vi har inte sett honom varje gång.
Vi har också fortsatt att jobbat med våra arbetsuppgiftspapper,det gillar de att arbeta med.
Vi blev tillfrågade om vi ville vara med i ett litet konstprojekt så barnen målade fina
sommarbilder som kommer ställas ut på Kullängen, Hallsberg. Utställningen kommer vara
under sommaren och ni är välkomna att åka och titta på den!

•

Föräldraenkät
Det var endast 8 av 19 föräldrar som svarade på enkäten så det blir svårt att dra några större
slutsatser utifrån dessa. Givetvis är vi tacksamma för de svar vi fick och tar till oss av svaren
och antar att övriga är nöjda. Det är ju en bra möjlighet för er att framföra era åsikter och
tycka till om verksamheten.

•

Stängningsdagar och Arbetsplatsträffar Hösten 2014
Stängt hela dagarna måndagarna 11 augusti och 27 oktober
Apt- Stänger kl. 16.00: måndag 25 augusti, tisdag 30 september, torsdag 16 oktober, måndag
17 november och måndag 8 december.

•

Gitte börjar jobba heltid fr.o.m. vecka 25.

•

För de barn som går allmän förskola så börjar höstterminen mån 18 augusti

Ha nu en riktigt skön och härlig sommar!
önskar
Personalen

