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• Vi har avslutat StegVis för i vår, barnen fick se bilder på barn som
visade känslorna: förvånad/överraskad, rädd och avsmak/äckligt. Vi
pratade om hur barnen visade de olika känslorna och när barnen kan
känna de olika känslorna. Roligt och intressant att höra barnens
funderingar!
• Sista gången vi gick till gymnastiksalen fick de som ville följa med,
de övriga ville gå ut och leka. I gymnastiksalen så tog vi fram
balansgången. Det är roligt att se att de som redan kan gå
balansgång går ett par gånger medan de som inte känner sig säkra
går och går och kämpar på. Vi tog fram trampolinen/studsmattan,
barnen tar verkligen i och skjuter ifrån när de hoppar. Vi tog även
fram ringar och bollar.
• Om ni vet något mer om hur er semester ser ut i sommar, om det
skett några ändringar sen vi fick semesterlappen önskar vi att ni
meddelar oss. Detta p.g.a att vi ska få ihop ett fungerande
personalschema, om vi behöver ta in vikarie o.s.v.
• Vi vill tacka för god uppslutning på Vårfesten vi hade tillsammans, vi
var 57 stycken som grillade och hade trevligt tillsammans!
• Vi kommer idag, torsdag, ha avslutningsfest för Leonard och Emil
som ska börja förskoleklass till hösten. På måndag börjar de på
fritids. Vi kommer förstås sakna dem båda två men önskar dem
Lycka till i Pålsboda!
• Vi kommer göra ytterligare ett avsked nästa torsdag då Hannah och
Henry kommer att sluta hos oss och börja på förskolan i Pålsboda.
De kommer också lämna ett tomrum efter sig och önskar även dem
Lycka till!

•

Under sommaren kommer det se ut så här:
v.26 jobbar Gitte på fritids. Åsa jobbar sin sista dag tis v.25. Vi
önskar henne Lycka till på sitt nya jobb!
v.27 Carina, Birgitta, Gitte och Elisabeth jobbar.
v.28-29 är förskolan stängd, vid behov så är det öppet i Pålsboda
v.30 Eva, Birgitta och Elisabeth jobbar
v.31 Eva, Madelene och Birgitta jobbar
v.32 Eva, Madelene och Elisabeth jobbar
v.33 Carina, Eva, Madelene, Gitte och Elisabeth jobbar
v.34 skolstart måndag 19 augusti, allmän förskola-barnen börjar
igen.
Vi önskar Er alla en riktigt skön sommar!
Personalen

