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• Den här veckan började vi att dela på oss, de äldre barnen har varit på Lilla
Hjorten och de yngre barnen har varit kvar på Stora Hjorten.(Lilla Hjorten
-stora barnen, Stora Hjorten-små barnen, konstigt men så är det!)
Vi delar på oss ca 9.00-10.30.
Lilla gruppen, barnen födda 2010-2012
Vi började veckan med att måla med pensel och färg. Barnen hade olika sätt att
måla. Någon tyckte att det var roligt att blanda runt färgen i färgkoppen. Det
målades Prickar och Ormar. Ett par barn doppade i fingrar och provade att
måla med dem, det funkade! Roligt att se barnens upptäckarlust.
Vid andra tillfället tog vi fram leksaksormar som barnen fick titta på när vi
skulle måla. Tror ni att barnen målade ormar?! Titta på barnens bilder så får ni
se.
Stora gruppen, barnen födda 2008-2009
Vi går upp på Lilla Hjorten har samling och äter vår frukt. I måndags gick vi
till slöjdsalen och samlade ihop lite material som vi på tisdagen gjorde fina
tavlor av, fantasin sprudlade KUL ! Vi hann också med lite lek på gården.
I torsdags så gick vi ut på skolgården och lekte med det som fanns i "skolans"
förråd, kul med lite andra cyklar.
• Påminnelse!
Förskolan har en stängningsdag den 28 okt-13, vilket ni fått
information om tidigare men som försvann i förra veckans veckobrev över
läsårets planering.
• Varje dag går vi upp till matsalen och äter om någon har missat det, vi äter ca
11.30 och är klara ca. 12.15. Carina har "mattjänsten", tar emot, dukar, plockar
fram maten, tar hand om disken och avtorkning av bord och golv.
Gymnastiksalen får vi i dagsläget inte vara i pga att den då måste städas och
varmhållas, tråkigt!
• Information till nya föräldrar och påminnelse till "gamla". P.g.a. att vi haft
bekymmer med att barnen har haft med leksaker till förskolan hemifrån så har
vi bestämt att vi har en leksaksdag 1 gång per månad, första tisdagen i
månaden. Det innebär att barnen får ta med en leksak hemifrån som barnet vill
visa upp för sina kompisar och de får även leka med dessa saker under dagen.
Utöver detta är det givetvis okej att ta med gosedjur till vilan och till de barn
som sover på förskolan, kan vara mysigt och tryggt!
Trevlig helg!
Personalen
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• Den här veckan har vi delat på gruppen vid två tillfällen, tanken är att vi ska
dela på oss mån, tis och tors. Den här veckan har vi gjort detta:
Lilla gruppen, barnen födda 2010-2012
Vi började veckan med att fortsätta att måla med pensel och färg. Vi tog fram
ormarna även den här veckan och kanske inspirerade det något barn att måla
långa ormar.
Vi har sett att när vi går ut så sätter sig flera av de små barnen gärna i
sandlådan och gräver, öser, bakar kakor och förstör kakorna. De är fokuserade
och upptäcker och ser hur andra gör. Byggandet och rivandet tog vi med oss in
och tejpade ihop stora kartonger som barnen fick hjälpas åt att bygga höga torn
med. Vi fick ta en pall och en stol till hjälp för att nå. Barnen fick samarbeta
och ge kartonger till det barn som stod på pallen/stolen. Det blev höga torn som
barnen rasade . Kul att se barnens entusiasm. Titta gärna på bilderna ute i
tamburen på barnens tornbygge.
Stora gruppen, barnen födda 2008-2009
På måndagen gjorde barnen lite uppgifter i arbetspapper om sig själv,
sen har vi varit ute och lekt på skolgården.
På torsdagen var gruppen som heter " skogstrollen " ute i skogen och
upptäckte den, hur kul det var att leka där.
Det påbörjades med kojor och vi hittade "troll" som vi kommer att jobba mera
med tillsammans med barnen,vi hade frukt med oss som var gott att äta uppe
vid vindskyddet.
• På onsdagar kommer vi ha personalplanering varannan vecka mellan 9.0011.00. Då kommer Birgitta och Gitte ta hand om barnen.
På fredagar har vi lagt ut enskilda planeringstider.
Den här veckans lilla snackis blev ju djuret som vi hittade inne i köket. Roligt
att höra barnens idéer om vad det var för något och även höra er föräldrar tänka
till. De flesta blev nog till slut övertygade om att det var en groda som hoppat
in i vårt kök, in i ett lite hörn och inte vågat sig därifrån.

Trevlig helg!
Personalen

