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• Vi är nu på sluttampen av terminen och kalendern är full hos de flesta över vad
som ska göras innan jul. På förskolan har vi bara en vecka kvar sen är det
jullov för allihop. Onsdagen den 7 januari drar vi igång igen.
• Vi hälsar Josef (Sakarias och Elias lillebror) välkommen till oss på förskolan.
Han har avslutat sin andra inskolningsvecka och börjar "på riktigt" på måndag.
• Vi har bakat både pepparkakor och saffransbullar med alla barn. Resultatet fick
ni avsmaka vid vår Luciafest. Allt gick ju strålande, lite pirrigt men alla
verkade riktigt nöjda efteråt.
• De yngsta barnen: Sista tiden har vi haft fokus på Lucia och jul. Vi får uppdrag
av Tomten i vår julkalender. Vi har gjort en stor grön strut. Vi har ritat av
barnens händer och barnen har limmat händerna på struten. Barnen gissade att
det skulle bli en stor glasstrut eller godisstrut. När vi till slut fick uppdraget att
göra en stjärna så fick vi se att det blev ju en julgran. Barnen fick välja färg på
stjärnan och alla utom en tyckte att den skulle vara rosa, så det fick det bli!
• De äldsta barnen har övat mycket på sin egen luciasång. Och så har vi spånat
kring en ny saga om Sköldpaddan Sköldis och maneten Manne.
Vår julkalender är en julby som vi bygger upp med en ny sak varje dag.
Sakerna finns i små julpaket som vi turas om att få öppna.
• En extra påminnelse om stängningsdagar och arbetsplatsträffar(då vi stänger
16.00) i vår.
Stängt hela dagen: måndagarna 9 mars och 15 juni
Stänger kl. 16.00: tisdag 20 januari, torsdag 19 februari, måndag 23 mars,
tisdag 21 april och onsdag 20 maj.
Vi önskar alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!
Personalen

