Månadsbrev Februari 2017
•

Vi vill börja med att hälsa Bahar, Yusuf, Mudasir, Amina, och Alice välkomna
till oss på förskolan. Och på måndag kommer vår nya kompis Tristan. Välkommen
säger vi också till honom.
Vi är nu 20 barn på förskolan och 12 barn på fritids.

•

Kommunen har ett nytt försäkringsbolag från och med 1 januari 2017, när det
gäller olycksfallsförsäkring. Information finns på hemsidan
(hallsbergskommun.se) om hur vårdnadshavare anmäler skador till Protector
försäkring.

•

OBS! OBS! Vill påminna er föräldrar att gå in och skaffa ett
vårdnadshavarkonto på edwise.se. Där kan ni lägga in nytt schema.
Vi kommer att sluta med pappersscheman, så all frånvaro, både planerad och
oplanerad, måste läggas in där. ( men ni får gärna skicka sms eller om barnen är
sjuka ändå.

•

Vi har under flera år haft portfoliopärmar till barnen. Vi har nu beslutat att vi
kommer sluta med dem. Tiden finns tyvärr inte att dokumentera i den
utsträckningen. Dokumentation på vad vi gör i verksamheten kommer vi att
sätta upp i hallen/korridoren. Dokumentation för det enskilda barnet tar vi upp
vid utvecklingssamtal.

•

De äldre barnen har under de sista två veckorna börjat jobba med
matteburkar, i burkarna finns olika antal saker och till varje burk gör vi olika
aktiviteter med barnen. Barnen har bl.a. gjort klockor, målartryck, tagit kort
på vad vi har två utav på kroppenoch ett memoryspel. Titta gärna på
dokumentationen på väggen i korridoren.

•

De yngre barnen sjunger mycket och gör rim och ramsor. Vi tränar
kroppsuppfattning med olika sånger tex Händerna på magen.
Babblarna är ett språkstimmulerande material som ni säkert känner till. Vi
använder oss av det på olika sätt. Vi sjunger, läser och använder oss av
babblarhuset. Vi tränar på färger, former och jobbar med känslor. Barnen
älskar Babblarna.
Ha det skönt och njut av vårsolen när den visar sig.
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