Månadsbrev november 2017
Snart är november här och vi går mot kallare tider. Vi är ute och leker varje dag.
Se gärna över era barns hyllor så det finns varma kläder att ta till.
Vi har ändrat vår frukosttid till 7.15 för att bättre hinna med att ta emot barnen som kommer kl 8.00.
De barn som kommer efter 7.30 räknar vi med har ätit frukost hemma.
V. 44 är det höstlov (30/10-3/11) Om ert/era barn ska vara lediga under denna vecka så meddela oss
gärna detta. Under hela veckan är alla barn som har avgiftsfri förskola lediga.
Utvecklingssamtalsperioden är under november-mars månad. Det innebär att några samtal kommer
ske nu under hösten och några till våren. Vi sätter upp förslag på tider när det är dags för just ert/era
barn.
Det här händer på respektive avdelning just nu:
Tåget:
Vi har nu kommit igång ordentligt med våra språk och matematiksamlingar.
Gemensamt för matten är att vi i de åldersindelade grupperna arbetar med färg, färgkategorisering
och parbildning. Detta återspeglar sig också i skapandet.
På språksamlingarna träffar vi nu Bobbo och alla kompisarna då vi läser och dramatiserar boken
Bobbos väska. Vi går till skogen varje onsdag. Där har vi också börjat dela upp oss.
Även där har vi för de äldre barnen fått in matematiken. Vi drar uppdragskort och letar stora och
små löv, löv med olika form, höga och låga träd, känner på mjukt och hårt mm.
De yngre barnen utforskar spåret och har bl.a. besökt uteförskolans lekplats.
Båten:
*Gruppsamlingarna rullar på med olika aktiviteter. Barnen är just nu väldigt intresserade av
skapande och att pyssla. Roligt att se idéerna få liv genom deras kreativa skapande.
*Gymnastiken på tisdagarna mellan 10-11 är nu igång sedan en månad tillbaka och är en uppskattad
aktivitet för de äldsta barnen. Det är kul att lära känna alla nya kompisar från Gullvivan och Gläntan
inför förskoleklass.
*Vi kommer få en Vfu – student under veckorna 45-49. Hon heter Johanna och går sista terminen
på universitetet. Vi hälsar henne välkommen till oss på Folkasbo.
Datum att komma ihåg:
* Måndag 30/10- Kompetensutvecklingsdag för personalen. Förskolan stängd.
* Torsdag 9/11- APT, förskolan stänger kl 16.00.
* 15/11- Föräldramöte kl 18.00. Ytterligare inbjudan kommer sättas upp.
* Onsdag 13/12- Luciafirande i matsalen. Vi återkommer med mer info.
Telefonnummer:
Båten - 0582-686064 eller 072-2040288
Tåget - 0582-686084 eller 070-3609385

Nu ser vi fram emot fler härliga höstdagar i väntan på snön!
Pedagogerna på Folkasbo

