Månadsbrev februari/mars

Nu börjar vintern så smått släppa greppet och vi är glada att åter se vårsolen. Nu är det bra att se
över barnens kläder så att de klarar både kyla och väta samt varmare dagar.
Under mars månad kommer det att ske en del personalförändringar på Gläntan. Vi hälsar Sara
välkommen tillbaka till Hajen efter sin föräldraledighet. Ann-sofie kommer då att överta Jennicas
resurstjänst på Krokodilen. Vi tackar Jennica som slutar hos oss och önskar henne lycka till med
framtida jobbutmaningar.
Måndagen 10/3 då förskolan är stängd för vår kompetensutvecklingsdag kommer vi att få våra
innertak utbytta i våra hallar. Det kommer att bli dammigt av det så vi föreslår att ni tar hem alla era
barns kläder i korgen innan helgen.

Krokodilen
Vi på Krokodilen börjar med att hälsa en ny kompis välkommen till oss. Hon började i februari.
Varannan tisdag går hela barngruppen till skogen och tisdagen efter har vi delat in barnen i tre
grupper.
1.
Källsortering vid miljöstationen
2.
Skapande verksamhet.
3.
Baka i köket.
Projektet: ”Berätta, leka, läsa” har rullat igång så smått. Alla förskolor i kommunen har fått välja en
varsin temabok. Vi har valt boken ”Kanel och Kanin av Ulf Stark och Charlotte Ramel, En härlig
rimbok om kroppen. Alla barn på Krokodilen kommer under våren att få varsin bok att ta med sig
hem. Hemma kan ni titta, läsa och ramsa tillsammans. Här på Krokodilen kommer vi att aktivt jobba
med boken på olika sätt såsom att läsa, sjunga, titta, ramsa, leka, skapa samt göra olika former av
teater. Håll utkik efter ”Kanel och Kanin”.
Vi fortsätter med färgsamlingarna där vi nu börjat jämföra och sortera i färg och form.

Postadress

Telefon

E-post

Förskolan Gläntan
Trädgårdsgatan 3-5
697 30 PÅLSBODA

Hajen 0582-68 60 82
Krokodilen 0582-68 60 81

forskolan.glantan@hallsberg.se

Hajen
Vi på Hajen har passat på att åka pulka i backen vid lekparken och åkt stjärtlapp i grusgropen. Vi
har tagit till vara på den snön som varit. Titta gärna in på vår vinterdokumentation som vi har i
våran matsal där vi har experimenterat med is och vatten. Nu har det dock smält undan så mycket så
att vi har kunnat gå till skogen för att prata lite om våren och bara få klättra lite över stock och sten.
Annars kommer vi att fortsätta som vi gjort under hösten med att gå till skogen/promenad på
tisdagar och ha lite grupper och stegvis på torsdagar. På onsdagarna går de stora barnen på
gymnastik medans vi andra som är kvar på Gläntan har rörelsestund där.
Vi efterlyste tidigare efter trasiga tekniksaker som vi ska ha att skruva med i vår teknikhörna. Har ni
någon sak som har gått sönder och ligger och skräpar hemma tar vi gärna emot detta.

Hälsningar: Malin, Sara, Camilla, Anne-Marie, Ulrika, Åsa, Marina, Anne-sofie och Charlotte.

Detta händer på Gläntan:
10/3 KUT-Dag, Förskolan stängd
12/3 APT Förskolan stänger 16.00
17/3 Föräldramöte kl 17.30-19.00
7/4 APT Förskolan stänger 16.00

