Månadsbrev Maj
Veckorna rullar på och vädret går åt det varma hållet. Härligt att solen
tittar fram mer under dagarna! Vi är ute ganska mycket och det är full
aktivitet vid både ute och inne vistelse. Tänk på att det finns både
kläder för varmare och lite svalare väder. Titta över barnens hyllor då
och då. Vädret kan fortfarande slå om ganska mycket.
Viktigt datum att komma ihåg denna månad:
Den 28 Maj stänger vi klockan 16.00 då vi har APT
Vi har två klämdagar som närmar sig, fredagen den 10 Maj och och fredagen den 7 Juni.
Vi önskar att ni meddelar oss så fort som möjligt om era barn är lediga eller har ändrade
schema tider dessa dagar.
En påminnelse om att lämna in semesterlappen senast den 10 maj!
Utvecklingssamtalen är i full gång och alla kommer att erbjudas tid innan sommaren.
Vi har börjat gå ut direkt efter frukost kl 8.00 på måndagar!
Tåget-barnen jobbar på för fullt med bävern Castor och undersöker vad han gör och hur han
lever. De har bl.a byggt en bäverhydda i skogen och även planterat bönor på förskolan.
Målet naturkunskap är i stort fokus liksom matematik och teknik vid bygget. Barnen är
intresserade och tycker det är spännande med Castor och hans värld. Vi jobbar vidare med
nya spännande aktiviteter.
På Båten sidan har vårt dinosaurietema avslutas så smått. Vi avslutar med att få en ny
kompis. Dino kom till oss på Båten och han ska få följa med alla barnen hem och se hur de
har det hemma. Skriv gärna ner några rader i den medföljande boken och/eller sätt in bilder
på vad Dino hittat på hemma hos er. I boken kommer det också stå när Dino ska komma
med ert barn tillbaka till förskolan.
På Båten kommer vi fortsättningsvis att prata lite om polisen och deras arbete. Det har
funnits ett intresse och många funderingar under en tid från barnen om polisen och vad de
gör mer än att fånga tjuvar!? Vi planerar detta arbete utifrån barnens frågor och funderingar.
Återkommer på tavlan i hallen om vad vi kommer att ha för aktiviteter.
Är det någon av er föräldrar som har något garn som inte används!? Isåfall tar vi gärna emot
det på Båten!
6-års träffarna har varit uppskattade och spännande. Barnen lär känna varandra
och det är full aktivitet när vi träffar våra nya kompisar.

Nu njuter vi av den kommande sommarvärmen och mycket utevistelse!!
Med vänlig hälsning pedagogerna på Folkasbo Förskola

