Månadsbrev april/maj
Vilka underbara barn ni har! Vi får vara med om både motgångar och medgångar om dagarna men
det är två väldigt fina barngrupper vi har nu och vi tycker att vi fått bra rutiner på dagarna som
barnen verkar trivas med.
Nu kan vi konstatera att våren verkligen är här och det är dags att kolla över kläderna på barnens
hyllor och byta ut exempelvis fodrade gummistövlar mot vanliga gummistövlar.
Under påsklovsveckan fick vi besök av tuppen Ture som kom och sjöng tillsammans med oss. Efter
lunch gick hajenbarnen ut och letade efter påskägg som var gömda på gården. Barnen pratade
mycket om vad de skulle göra under påskhelgen och vad de skulle vara utklädda till.
Vi har en tråkig nyhet och det är att vi tyvärr måste meddela er att Charlotte och Malin kommer
sluta här på Gläntan i och med sommaren på grund av flytt. Malin kommer att börja jobba på en
förskola i Vretstorp i höst. Charlotte kommer att flytta till Karlstad med sin familj.
Denna vecka har vi besök av två observatörer som ska kvalitetssäkra vår verksamhet enligt
modellen Ecers. Mer om detta kunde ni läsa i våra minnesanteckningar från föräldramötet.
Den 15 maj är det Förskolans dag och det vill vi fira genom att bjuda in er till vårfest. Klockan
16.00-18.00 är ni välkomna hit. Alla medtar egen matsäck och det finns möjlighet att grilla korv.
Välkomna!
Den 7 juni har vi utflyktsdag vid Falla äng. Vi går från Gläntan kl. 9.00 och går tillbaka kl. 13.00.
Vi ber att ni som ska hämta era barn kl. 13.00 hämtar dem där om det är möjligt. Vid Falla äng
kommer vi äta mat och leka. Schemalediga barn är välkomna.
Någon gång under våren kommer vi att ha en utrymningsövning för att visa barnen hur vi ska göra
och var vi ska samlas om det börjar brinna på förskolan.
Vi vill göra er uppmärksamma på att vi har ett barn här på Gläntan som har konstaterad kattallergi.
Vi vädjar till er som har katter hemma att se till så att era barns kläder är så fria från katthår som
möjligt.

Krokodilen
Nu har ni äntligen fått era böcker om Kanel ock Kanin. Om ert barn gör rörelser/säger saker när ni
läser boken vill vi gärna att ni pratar med oss om det. Samarbetet med er föräldrar ingår i projektet
”Berätta, Leka, Läsa” och ska vara med i slutrapporten i Juni. Vi har pratat, ramsat
och läst om fingertopparna, foten och ögonen samt den första dikten i boken. Vi skriver vilka
kroppsdelar vi arbetar med på det orangea informationspappret som är uppsatt i hallen. Någon gång
framöver kommer Kanel och Kanin, i naturlig storlek, på besök. Det är två av oss i personalgruppen
som ska klä ut sig. Vi får se hur barnen reagerar på det.
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

Vi läser mycket olika böcker nu och barnen kommer ofta med en bok som de vill att vi ska läsa. Så
boken har blivit en del av vår verksamhet.
Vi har varit ute och plockat skräp. Oj, vad mycket vi hittade. Barnen var jätteduktiga att krypa in
under buskar för att hämta det skräp de fått syn på. Det var mysigt att sitta och äta den medtagna
matsäcken. Troligen kommer vi att gå ut och plocka skräp fler gånger under våren och fortsätta med
arbetet kring sopsortering och försöka få in det mer i det dagliga arbetet.
Nästan dagligen sjunger vi om kroppen och benämner våra kroppsdelar. Vi har märkt att barnen vet
var många av kroppsdelarna sitter på sig själva, och på andra :) Vi pratar, sjunger och ramsar om
färgerna. Barnen är så duktiga på att sitta med i samlingen och lyssnar med stort intresse på det vi
pratar, sjunger och dramatiserar kring. Jätteroligt!
Senast vi gick till skogen fick alla barn (utom ett) promenera dit och det gick över förväntan. De
visste att de skulle hålla i en frökens hand eller en vagn på vägen dit och hem. I skogen letade vi
bl.a. efter myror, spindlar och plockade blommor. Vi fortsätter med detta på tisdagar varannan
vecka och har smågrupper den andra tisdagen.
Och som ni redan vet, är ni välkomna att besöka oss i verksamheten.

Hajen
Vi på Hajen har två temaveckor bakom oss med skräpplockarvecka och teknikvecka.
Under skräpplockarveckan gav vi oss ut i skogen för att leta skräp som vi kunde ta med och
återvinna istället för att det ska ligga i naturen och förstöra. Barnen var otroligt duktiga och hittade
(dessvärre) mycket skräp. Både barnen och vi var förfärade över att människor slänger så mycket
skräp i naturen. Vi hittade glasflaskor, plastpåsar, tomma godispåsar, många hundbajspåsar,
plåtsaker och två registreringskyltar. Hemma på Gläntan sorterade vi skräpet så att vi kunde slänga
dem i rätt behållare på återvinningsstationen. Men registreringsskyltarna ville vi ju inte återvinna så
efter ett samtal till polisen som sa att vi skulle lämna in skyltarna till dem så blev det en bussresa till
polisen i Hallsberg. De tog tacksamt emot skyltarna och skulle undersöka om bilen som de suttit på
var registrerad stulen. Två poliser kom i polisbil och visade oss bilen och saker som de alltid har
med sig. Barnen tyckte det var väldigt spännande att poliserna hade pistoler på sig och hade
önskemål om att de skulle visa hur man skjuter med dem. Men det gjorde poliserna som tur var inte!
Att åka buss, besöka polisen, leka i lekparken och titta på tåg var en riktig lyckad utflyktsdag.
Vårt tekniktema inleddes med att vi pratade om el. Vi tittade hur en sladd såg ut inuti och visade
bilder på hur det ser ut inne i väggen. Barnen undrade hur själva elen ser ut och vi tittade på en film
från Hjärnkontoret. Sen har barnen fått plocka isär apparater och undersökt delarna. Många
kretskort har vi hittat! Tekniktemat fortsätter att löpa framöver eftersom barnen är så intresserade
och vi har vårt teknikbord framme med olika apparater som barnen får undersöka och skruva på.
Teknikböcker finns också framme.
Vi kommer också fortsätta prata om vad som händer ute i naturen nu under våren och leta vårtecken
både i skogen och här på gården.
Ni som är blivande 6-åringar har fått inbjudan till 6-årsträffar som börjar nu denna vecka.

Vi är väldigt glada över vår Ipad där vi kan visa bilder och filmer från våra dagar och hoppas att ni
också uppskattar det. Barnen tycker om att titta på filmerna och pratar och diskuterar med varandra
om vad vi gör och gjort.
12 juni slutar terminen för de barn som går allmän förskola. Terminen börjar sedan den 19 augusti.

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

Detta händer på Gläntan:
6/5 APT Förskolan stänger 16.00
15/5 Vårfest 16.00-18.00
3/6 APT Förskolan stänger 16.00
5/6 Utflykt till Falla äng
11/8 KUT-dag för personalen. Gläntan är stängd.

