Månadsbrev oktober 2017
Nu börjar löven skifta färg på träden och hösten kommer med stormsteg. Se gärna över
barnens kläder på hyllorna. Det behövs både tunnare och lite tjockare överdragskläder
att ha att leka i på gården och ombyteskläder t ex om man råkar blöta ner sig. Vantar är
bra att ta hit då barnen lätt blir kalla om händerna.
Glöm inte att märka barnens kläder och stövlar. Märkpenna finns i hallen!
Pedagogerna på Tåget ber också om att märka barnen nappar, flera barn använder napp
under dagen och vi behöver hjälp att veta vems de är.
Datum att komma ihåg: APT 11/10 förskolan stänger 16.00
Kompetensutvecklingsdag 30/10 förskolan stängd!!
Vi påminner om att det är viktigt att vi har rätta schematider för barnen i Edwise senast
sista september. Direktiv från barn-och utbildningsförvaltningen!
Pga brandrisk och för att städerskan ska kunna komma åt och städa så kan vi inte ha
privata vagnar stå inne i hallen så vårt önskemål är att vagnarna tas med hem när ni går
hem för dagen.
Vi planerar för ett föräldramöte i början av november. Vi återkommer med information!
Tåget: Nu har vi skolat in några nya barn och barngruppen är fulltalig. Vi lär känna
varandra och har börjat arbeta med matematik och språk i olika grupper. Dessa ingår
tillsammans med några till, som prioriterade mål i vår utvecklingsplan för ht17-vt18.
Båten: Vi har nu landat i höstens nya barngrupp och lärt känna varandra ännu bättre
dessa veckor som gått sedan terminens början.
Vi har startat upp veckans gruppträffar som innehåller olika kunskapsmål. Förutom att vi
sjunger, målar/skapar och har språklek så jobbar vi i dagsläget med Steg-Vis, Värsta
Bästa Vänner och Kompisböcker. Det är material som bl.a. belyser hur vi är mot varandra,
hur man kan säga förlåt, samarbete, känslor etc. Vi ska även introducera vårt nya
teknikmaterial för barnen. Små robotar som vi ska lära massa saker genom att
programmera dem. Det ska bli jättespännande tycker vi.
Vi har även läst om våra kompisar PLUS och MINUS. Det är böcker som belyser
matematik på ett lekfullt sätt. Glada och positiva PLUS gillar att samla ihop och lägga till
saker medan ”tjuvaktiga” och negativa MINUS bara tar saker hela tiden. Han kan liksom
inte låta bli! Vi har läst böckerna via ipad och visat på väggen med hjälp av vår projektor
vilket verkligen har gjort oss alla delaktiga under läsningen.
Nu ser vi fram emot fler härliga höstdagar!
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