Veckobrev vecka 42-43
• Lilla gruppen, barnen födda 2010-2012
Vecka 42 gick vi iväg och plockade löv med barnen, hinkarna blev
snabbt fulla men de hälldes ut och det las i nya. Vi fick iallafall med
oss en del hem. Vi la löven i press över natten.
Barnen målade på varsitt löv och vände det på ett papper , kavlade på
lövet och vips så blev det ett fint lövtryck!
Vi har tänkt att vi ska ha lite gymnastik en gång i veckan, "Röris", vi
rör oss till musik. Barnen hänger med så gott de kan, en del iakttar
vad som sker.
Stora gruppen, barnen födda 2008-2009
Eftersom vi har ett trolltema, har vi fortsatt att arbeta med TROLL.
Barnen fick arbeta med trolldeg och göra sina egna troll, som de
sen har målat.
Vi har också fortsatt att jobbat med våra arbetsblad med olika
uppgifter. Det blir också fri lek uppe på lilla Hjorten, som
uppskattas mycket. Vi har inte varit i skogen p.g.a älgjakten.
• I dessa besparingstider är det viktigt att vi alla gör vad vi kan för att
dra vårt strå till stacken. Vi vill påminna er föräldrar att det är viktigt
att ni håller barnens placeringstider. Att man inte lämnar tidigare eller
att man hämtar senare än det man angett. Detta p.g.a att personalens
arbetstid är lagd efter barnens placeringstid. Är barn kvar efter sin
hämtningstid så kanske vi inte klarar det personalmässigt och vi
måste vara kvar efter vår arbetstid. Vi får inte jobba över. Givetvis
ska man hämta sitt/sina barn om man slutar tidigare. Barnens
placeringstid är förälders arbetstid+restid. Allt annat man behöver
göra är fritid, då har man sitt barn hemma! Inget konstigt alls!
• På måndag den 28:e oktober är förskolan stängd p.g.a att personalen
har planeringsdag.
•

Föräldramöte onsdag 13 november 18.00. Inger Andersson
förskolechef och Kjell Gunnarsson ekonomiansvarig, kommer att
bl.a informera om flytten och svara på frågor.
Önskar Er alla en riktigt skön helg!

