Månadsbrev november
Nu har nästan hela november gått och det är inte många dagar kvar till jul. Vi har börjat att öva på
luciasångerna inför vårt luciafirande i Filadelfiakyrkan 12/12 14.30-16.00.Vi har även i år som
policy att fotografering sker efter luciafirandet och då bara på era egna barn. Om det är så att ni inte
kommer att närvara under firandet så meddela oss så vi vet.
Vi har planerat in en julmysdag den 10/12 och då kommer huset fylls av julmusik och juligt pyssel
i alla vrår. Vi ska även baka pepparkakor en dag i december.Schemalediga barn är välkomna mellan
9.00-11.15
Vi har klarat oss bra ifrån sjukdomar nu under hösten men under denna vecka (48) är det många
barn som har fått feber och är förkylda.
Sammanslagningen under jul kommer att vara på Folkasbo fr.o.m 23/12- 3/1. Vi öppnar här igen
8/1-14. De allmänna förskolebarnen som har betalfri 15-timmars kommer att vara lediga fr.o.m
20/12-13 och kommer tillbaka 9/1-14
Anna på Krokodilen kommer att sluta hos oss efter nyår och börja på en förskola i Vretstorp. Vi
önskar henne lycka till i framtiden.
Krokodilen
Tack så mycket för allt material som ni lämnat till oss. Nu har vi massor att pyssla med och vi säger
till när vi vill ha påfyllning
Som ni har sett, när ni tittat in i lekhallen, har vi fått en blå myshörna som barnen uppskattar mycket
och snart är "sinnesrummet" klart. Välkomna in och titta hur vi har det i våra rum.
Vi fortsätter med färgsamlingen på tisdagar och vi lägger nu till färgen grön (se dokumentation i
hallen).
Vi fortsätter att gå till skogen så länge vädret tillåter det. Just nu inom
temat "Djur och natur" pratar vi mycket om spindlar. Att det blev just
spindlar är för att många av barnen har pratat om spindlar och letat
spindlar i skogen när vi varit där och har länge varit intresserade av att
sjunga "imse vimse spindel". När vi var i skogen hittat barnen en stor
spindel (utplanterad i plast) vilket varit väldigt uppskattat av barnen. Vi
har även tillverkat spindlar i olika material, dessa sitter uppe i hallen. Vi
har också pratat om spindlar på samlingen då vi tittat i böcker och pratat om hur de ser ut mm.Titta
gärna på vår dokumentation och samtala gärna med era barn om det ni ser. Det ska sitta uppe ett
papper vid varje dokumentation där ni kan skriva era barns tankar och kommentarer kring det ni ser.
Vi hade hoppats på en större uppslutning under "öppethus veckan" så vi hoppas att vi istället ses på
luciafirandet.
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Telefon
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Förskolan Gläntan
Trädgårdsgatan 3-5
697 30 PÅLSBODA

Hajen 0582-68 60 82
Krokodilen 0582-68 60 81

forskolan.glantan@hallsberg.se

Hajen
Vi har en önskan från föräldrar om en kompislista för nu tycker barnen det är roligt att träffas efter
förskolan och de smider planer under dagen här. Vi kommer att sätta upp en lapp i hallen där ni som
vill skriver upp namn och telefonnummer.
6-åringarna har haft sin sista gymnastiktid för denna terminen för att sen köra igång igen efter alla
helger.
Barnen tyckte det var roligt med leksaksdagen vi hade sist så vi har leksaksdag igen 11/12 då de
kan ta med sina favoritsaker för att berätta om och leka med.
Vi kommer att öppna upp ytterdörren på Hajen direkt på morgonen, och den kommer att vara öppen
på eftermiddagen så ni inte behöver gå igenom Krokodilen utan kan gå in direkt och hänga
upp/hämta barnens kläder. Kom ihåg att meddela oss att ni lämnar och hämtar om ni inte ser någon
personal direkt.
På stegvis pratar vi om rättvist och orättvist samt olyckshändelse eller göra nåt med vilje.
Barnen ville ha disco här en morgon så det blev spontant ett disco samma dag med discokula,
popcorn, fruktbitar och med våra utklädningskläder att klä ut sig i. Det blev uppskattat.
Ta gärna hem barnens tunna gummistövlar nu under vinter då det är för kallt att ha dom nu och vi
har lite platsbrist här.
Trolls fortsätter med sina besök och det är med spänning och väntan varje vecka när vi drar lappen
med namn. Alla vill att Trolls ska följa med just dom hem Trolls kan vara hos er från torsdagen och
till tisdagen veckan efter då vi har en Trollssamling och pratar om hur hans vecka varit. Sen får han
vara hos oss på Hajen till torsdagen då vi drar ett nytt namn.
Vi önskar fler barnmatsburkar och små plastfigurer som kan finnas i Tom & Jerrykex/Kinderägg.

God Jul till er alla från oss på Gläntan och vi hoppas att ni får massor av
mys med era guldklimpar!

Det händer på Gläntan:
APT 3/12 Gläntan stänger 16.00
Luciafirande i Filadelfiakyrkan 12/12 kl 14.30
Skolan slutar 19/12 och börjar igen 9/1

