Månadsbrev juni 2013
Det går mot varmare och soligare väder. Det är härligt med
sommaren i antågande. Vi är ute ganska mycket och det är full fart
med lek och aktivitet. Vi vill påminna om att barnen behöver ha
solskyddsfaktor och huvudbonad för de soliga dagarna då vi vistas utomhus. Bra om det
även finns regnkläder inför de sommarregndagar som vi också får del av!
Vi vill tacka alla föräldrar för den trevliga vårfesten vi haft på förskolan. Vi trotsade det
regniga vädret och hade en jättetrevlig vårfest tillsammans. Vi tackar 6-åringarna för den
fina sommargåvan vi fick.
Vi har en klämdag som närmar sig, fredagen den 7 juni. Vi önskar att ni meddelar oss så
fort som möjligt om era barn är lediga eller har ändrade schema tider denna dag.
De barn som skall vara på förskolan under de veckor vi har sammanslagning tillsammans
med de andra förskolorna (veckorna 28-29 är vi på Gullvivan och 30-31 på Ekhagen i
Sköllersta) kommer att få särskild information om telefonnummer, personal etc. Säg till oss
om det är något ni undrar över!
Utvecklingssamtalen håller på för fullt. Har ni ännu inte haft något samtal kommer ni att få
en samtalstid inom kort.
Tåget fortsätter sitt arbete med Castor. Där vi påbörjar ett arbete med att prova att snickra.
Det kommer att skapas en blomlåda. Vi stimulerar barnens språkutveckling med rim och
ramsor, sång och sagor. Sagor med ”rekvisita” som barnen berättar själva är populära.
Båten har pratat en del om polisen och deras arbete. Det har också skapats ett polishus. Av
allt detta har det varit ganska mycket fri lek inriktat på polisens arbete. Spännande och
roligt. Dino fortsätter att följa med barnen hem och vi har samlingar där barnen berättar vad
Dino har gjort tillsammans med dem. Det är ett stort intresse från barnen och mycket
spänning med bilder och text i Dinos bok! Alla Båten barnen kommer att ha gymnastik
avslutning tisdagen den 4 juni tillsammans i gymnastiksalen. Vi kommer inte att byta om
denna gång. Vi kommer även att ha en utflykt med egen medtagen matsäck. Detta sker
onsdagen den 5 juni.
På tisdagen den 4 juni har vi sista leksaksvisningsdagen för terminen!

Vi vill också påminna om vår KOMPETENSUTVECKLINGSDAG DEN 16/8, då
förskolan är stängd.
Avslutningsvis vill vi tacka er alla för en spännande och givande vårtermin och
samtidigt önska våra 6-åringar lycka till i förskoleklassen!
Vi önskar er alla en bra sommar och semester!
Med vänlig hälsning pedagogerna på förskolan Folkasbo

