Veckobrev vecka 45
•

Lilla Gruppen, barnen födda 2010-2012
Vi har fortsatt vårt målartema och barnen har provat på att måla med små roller som ger
olika mönster. Det är roligt att se barnens entusiasm vid målarbordet, de verkar tycka att det
är roligt att måla!
På vår "Röris-stund" denna vecka så tog vi fram en tunnel som barnen fick krypa igenom.
Ett par barn provade medan övriga iakttog de som kröp. Kanske vågar de nästa gång?
Stora gruppen, barnen födda 2008-2009
Den här veckan har vi jobbat med olika stenciler och vi har gjort fina rävar av löv.
Vi har även haft fri lek på fritids vilket är väldigt uppskattat av barnen, det blir lite nytt
material. Vi var inte i skogen den här veckan för att vi ska ha invigning av vår renoverade
grillplats i skogen nästa tosdag, med korvgrillning! Då ska alla barn vara med. KUL! Varma
kläder och skor behövs när vi går till skogen.
På vårt föräldramöte finns barnens olika alster att titta på, som vi gjort under terminen.

•

Nästa vecka ska vi pedagoger på "Pedagogiskt café" (kvällstid). Madelene har under hösten
gått på "De yngsta barnen"-träffar. Till det pedagogiska caféet tänkte hon ta med
dokumentationspärmen, där det finns bilder på barnen som är med i vår grupp med vår
yngsta barn. De andra pedagogerna i vårt område kommer då ha möjlighet att titta i den och
se vad vi har gjort. Är det någon som har några frågor eller inte vill att vi ska ta med den så
säg till så tar vi inte med den. Ni får gärna titta i pärmen så ni ser vad vi gjort och vad vi
kommer att visa!

•

Utvecklingssamtal
Under vecka 47-48 tänkte vi genomföra utvecklingssamtal. Under dessa tider har vi
möjlighet erbjuda samtal:
ons 20 nov 9.00-11.00
tors 21 nov 13.30-14.30
fre 22 nov 8.00-9.00, 9.30-10.30
ons 27 nov 9.00-11.00
tors 28 nov 13.30-14.30
fre 29 nov 8.00-9.00, 9.30-10.30
Vi räknar med att samtalen tar ca 30 min. Meddela snarast om ni vill ha samtal och vilken
tid som passar, dock senast 15 november.

•

Det finns möjlighet att ringa på fritids telefonnummer 686101(telefonsvarare går på efter ett
tag) om man vill ringa en tid när vi inte är på försklolan/fritids och meddela om barnet inte
kommer p.g.a sjukdom eller blir ledigt.

•

Påminner om föräldramötet på onsdag 13 november 18.00, då vi får besök av förskolechef
Inger Andersson och ekonomiansvarig Kjell Gunnarsson. Anmälan på ytterdörren.
Välkomna!

Trevlig helg!

