Månadsbrev September 2016

•

Välkomna tillbaka alla barn och föräldrar till en ny termin. Sommaren har bjudit
på både värme, sol, bad, regn och rusk med andra ord har sommaren varit som
vanligt. Nu ser vi fram emot en härlig höst tillsammans med er alla!

•

Vi hälsar Tyra Glad välkommen till oss på förskolan. Hon har precis avslutat sin
inskolning hos oss. Vi hälsar även Jessica välkommen tillbaka till oss! Våran
Wilmer Gustafsson har flyttat till Kumla så vi har haft en lite avskedsfest och
önskat honom allt gott på sin nya förskola.
Vi är nu 13 barn på förskolan och 12 barn på fritids.

•

Vi tänker under hösten att dela barnen i två grupper efter ålder. 1-2 åringarna
i den ena och 3-5 åringarna i den andra. Vi ska jobba med samma "tema" men
med lite olika aktiviteter i de olika grupper.
Tisdag kommer vara vår skogsdag. Då går vi till skogen med alla barn. Bra om
det finns stövlar och regnkläder till barnen.
På måndagar går 3-5 åringarna till gymnastiksalen och gympar.
De kommer också att jobba med Bornholm som är ett "språkmaterial". Vi utgår
från sagor, lyssnar och berättar. Rim och ramsor. Vi jobbar även med
matematik på olika sätt, bl.a matteburkar.
De yngsta har samling med sagor, sång, rim och ramsor.

•

På torsdag 15 september kommer fotografen till oss kl. 8.30. Det är bra om de
barn som är lediga eller börjar senare kommer till 8.15.

•

Vår förskolechef Inger Andersson är sjukskriven och kommer vara det minst
två månader. Om det är något ni undrar över under den tiden som ni egentligen
skulle vilja ta upp med henne så hör av er till oss eller till expeditionen så finns
det en ställföreträdande förskolechef som ska hjälpa oss under Ingers
sjukskrivning.

•

Det går bra att sms:a oss på förskolans mobil om t.ex. ert/era barn blir sjuka.
Förskolan mobiltelefonnummer 070-8294300

•

Personalen har APT Torsdag 15 september, Förskolan och frotids stänger 16.00
Kompetensutvecklingsdag Fredag 16 sep Förskolan stängd

Personalen

