Månadsbrev november/december 2012
Äntligen har vi fått snö ute vilket barnen tycker är roligt! Hoppas
vi fortsätter att få en fin vinter så vi kan vara ute och bygga
snögubbar och åka pulka.
Vi vill vädja till er om att se till att det finns ordentligt med extrakläder på era
barns hyllor. De blir lätt blöta ute när det är slaskigt och de behöver då ha
ombyte. Särskilt byxor går åt. Vårt förråd av extralånekläder har minskat och
vi vill be er som fått/får hem sådana att ta tillbaka dem så fort ni kan.
Vi välkomnar Anna Nikander som börjat arbeta på Krokodilen. Hon kommer
att jobba några dagar i veckan fram till jul och sedan full tid från och med den
7 januari. Sara kommer vara föräldraledig från 17 december och sedan hela
2013 som det ser ut nu. Vem som blir vikarie för Sara från januari är i
dagsläget inte klart ännu men tjänsten finns ute på arbetsförmedlingen. Vi
hoppas kunna meddela er innan jul hur det blir.
Vi har börjat öva på Luciasångerna vilket barnen tycker är roligt. Vi vill
härmed bjuda in er till vårt LUCIAFIRANDE i Filadelfiakyrkan torsdagen den
13 december kl. 14.30. Alla tar med sin egen fikakorg så fikar vi tillsammans
efter att barnen sjungit. Mor- och farföräldrar och eventuella andra
närstående är också välkomna. Barn som är schemalediga den tiden ska
komma ombytta till kyrkan kl. 14.15. De barn som har placeringstid gör vi i
ordning och de går med oss till kyrkan. Vi behöver veta vilka barn som ska
med tillbaka till Gläntan efter firandet.
27 december till 4 januari är förskolorna i Pålsboda sammanslagna och har
öppet på förskolan Folkasbo. Någon personal från Gläntan kommer att finnas
där varje dag. Mer info kommer till er som är berörda. Gläntan öppnar
återigen den 8/1. Ondagen den 9/1 börjar terminen för de barn som går
allmän förskola.
Vi håller nu på att avsluta våra tisdagsgrupper för terminen och nästa vecka
har vi vår sista träff. Tisdagsgrupperna börjar efter årsskiftet igen.
Angående föräldraråd: Som ni kanske uppmärksammat har vi nu tagit ner
intresseanmälan till föräldrarådet och vi kan konstatera att endast två
föräldrar anmält sitt intresse. Vår förskolechef Inger Andersson ville ha fem
stycken och det innebär i nuläget att detta forum inte är aktuellt. Vi får ta upp
frågan till vårens föräldramöte igen.

Den 3 december får vi en ny kompis på Krokodilen. Då blir vi 14 barn i
gruppen.
Vi fortsätter att gå på promenad onsdagsförmiddagarna. Grävmaskinen som
gräver på tomten bredvid förskolan är mycket intressant att titta på tycker

många av barnen. Vi har även sett en jultomte på en av balkongerna på
Norrgatan som barnen pratar mycket om.

Även vi på Hajen får en ny kompis den 3 december och då blir vi 19 barn i
gruppen.
Vi har den senaste tiden bland annat pratat om att vara lika/olika. Att en del
är långa, korta, smala, tjocka, har ljust hår, mörkt hår, ljus hy, mörkare hy och
att vi har olika ögonfärg. Att kompisar inte kan bestämma vad man har på sig
utan att man gör det tillsammans med sina föräldrar. Syftet med detta är för
att uppmärksamma barnen på att vi alla ser olika ut men vi är lika mycket
värda och omtyckta i alla fall.
Terminens sista gymnastik är nästa vecka den 5 december. Under terminen
har barnen fått inflytande över vad vi ska göra och det har blivit mycket
redskapsbanor, lekar och bollövningar. Vi är glada över att gymnastiken är så
uppskattad bland barnen.
Nu när vi närmar oss juletider så ska vi starta upp en adventskalender som
bland annat kommer att innehålla matematikuppgifter och pyssel som vi ska
utföra. Varje dag kommer vi sätta upp ”dagens luckuppgift” på
whiteboardtavlan så att ni föräldrar kan ta del av det.
Onsdagen den 19 december firar vi in jullovet med ett JULDISCO. Barnen får
klä ut sig till vad de vill. Detta är sista dagen på terminen för de barn som går
allmän förskola.

Detta händer framöver:
29/11 Förskolan stänger kl. 16.00
13/12 Luciafirande kl. 14.30 i Filadelfiakyrkan
18/12 Förskolan stänger kl. 16.00
20/12-8/1 Barn i allmän förskola har jullov
7/1 Förskolan är stängd. Personalen har kompetensutveckling

Hälsningar Anna, Anne-Marie, Ann-Sofie R, Ann-sofie S, Camilla, Malin,
Sara och Åsa.

