Månadsbrev augusti 2012
Hej och välkomna tillbaks till Gläntan efter sommaren! Vi vill särskilt
välkomna er som är nya barn och föräldrar hos oss samt fröknarna Ann-sofie S
som kommer jobba på Hajen och Ann-Sofie R som kommer jobba som resurs
på Krokodilen. Roligt att ni alla är hos oss!
Vi hoppas att ni haft en skön sommar och vi hoppas på en varm höst men
eftersom vädret kan växla fort så vill vi att barnen har kläder här som passar
olika väder och temperaturer.
Rutinerna på Gläntan är följande: Vi öppnar och stänger på Krokodilen och det
innebär att vi är där tillsammans på morgonen innan kl. 7.30 och på
eftermiddagen efter ca kl.16.00 (denna tid kan variera beroende på barnantal på
eftermiddagen). Då är dörren till Hajen låst och ni är välkomna in
på Krokodilen för att lämna/hämta era barn. Frukost äter vi kl. 7.30 och oftast
äter vi på respektive avdelning. Samma rutin gäller mellanmålet som vi äter
kl. 14.30. Lunch har vi klockan 11.45.
I höst kommer vi att starta upp gruppverksamhet en stund på
tisdagförmiddagar. Barnen kommer vara åldersindelade i sex grupper. Vilka
grupper de är i kan ni se i Krokodilens hall. Vi pedagoger kommer ha
ansvarsområdena natur/miljö (Ann-sofie S), teknik (Åsa), matematik (Camilla),
språk (Sara), bild (RoseMarie), musik/drama/rörelse (Malin). Barnens grupper
kommer att rotera mellan dessa. Vi räknar med att starta upp
gruppverksamheten v 36.

På Krokodilen håller vi på med inskolningar och vi välkomnar tre nya
kompisar till oss. Totalt går nu 14 barn på avdelningen. Just nu handlar det
mest om att lära känna varandra och hitta rutiner tillsammans. Vi vill att
barnen ska känna sig trygga tillsammans med oss och med varandra. Varje
dag har vi samling där vi sjunger bl.a namnsången och om djuren som bor på
en bondgård. Vi vill med dessa samlingar skapa vi-känsla.

Vi välkomnar fyra nya barn till Hajen som flyttar över till oss från Krokodilen.
Vi är glada att ni nu är hajar tillsammans med oss. Totalt går det nu 18 barn
på Hajen.
I höst kommer det bli gymnastik för barnen födda -07 tillsammans med
Camilla och Ann-sofie . Onsdagar blir gymnastikdagar och vi går dit strax före
10.30 och äter ev. i matsalen efter gymnastiken. De andra barnen är kvar på
Gläntan och leker och har rörelse tillsammans med Sara och Anne-Marie.

Till gymnastiken vill vi att barnen har med sig ombyte, gymnastikskor och
badlakan. För att underlätta för både oss och barnen så vill vi inte att de tar
med schampo. Gymnastiken börjar v 36.
Vi kommer också att arbeta med materialet Stegvis som är ett material för att
främja barns sociala och emotionella lärande. Detta gör vi i mindre grupper.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detta händer framöver:
5 sep – Förskolan stänger kl. 16.00. Personalen har APT.
5 sep & någon dag v 38 - Utrymningsövning
11 sep -Fotografering 9.00. De barn som är lediga eller börjar senare bör
lämnas kl. 8.30.
26 sep – Förskolan stänger kl. 16.00. Personalen har APT.
3 okt – Föräldramöte 18.00-19.30
16-18 okt – Öppet hus-dagar
13 dec - Lucia 14.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi ser fram emot en härlig höst tillsammans med era barn!
Hälsningar från Anne-Marie, Ann-Sofie R, Ann-sofie S, Camilla, Malin,
RoseMarie, Sara och Åsa.

___________________________________________________________________________________________

Ni kommer att få månadsbrev ungefär en gång i månaden och vi ber er här att
välja om ni framöver vill ha det på mail eller på papperskopia. Tänk på att
mail är mer miljövänligt!

MAIL

PAPPERSKOPIA

Barnets/barnens namn:
Mailadress:
Vi vill att ni som även tidigare gjort detta val gör det igen. Lämna in lappen till
oss så snart ni kan! Tack så mycket!

