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Hejsan
Nu är vi tillbaka efter alla helger och har startat upp en ny termin. Hoppas att
alla har haft det bra under jul och nyår.
Så härligt att vi har lite snö att leka och busa i, men det blir ju lite blött så kolla
gärna torkskåpet om det finns kläder där när ni går hem och se över att det
finns extrakläder i korgarna i rätt storlek.

Vi har planerat att sprida ut alla barnens utvecklingssamtal under hela året och
kommer att ha samtalet i närheten av när barnet fyller år. Ett undantag för
barnen som ska börja förskoleklass, de kommer ha sina samtal i slutet av
vårterminen. Barnen som har fyllt år nu under hösten och inte haft samtal
kommer att erbjudas det under början av denna termin. Om barnet är
nyinskolat och har haft inskolningssamtal kommer ni erbjudas samtal när
barnet fyller år, i år.

På Grön
På grön planerar vi att fortsätta vårt tema med Pippi Långstrump och vi har
fixat ett eget litet Villa Villekulla där Pippi, Herr Nilsson och Lilla Gubben har
flyttat in med Tommy och Annika.
Vi tänkte bland annat att Pippi Långstrump skulle få komma hem
och hälsa på hos alla barnen på Grön. Vi har gjort en liten väska
där Pippi, Herr Nilsson och Lilla Gubben finns med tillsammans
med ett litet brev. Där finns också en skrivbok där ni kan skriva,
rita och berätta vad Pippi, Herr Nilsson och Lilla Gubben får vara
med om under de dagar som barnet ansvar för väskan. Sen
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önskar vi att Pippi får ta med sig barnets favoritbok så att barnet
kan visa upp den för kamraterna på förskolan tillsammans med Pippi.

På Gul
Vi välkomnar Milton som har börjat hos oss på Gul. Vi har tackat av Minna och
hon bjöd på glass, och nu planerar vi för att Erina ska börja hos oss på måndag,
vilket Johanna informerade om i veckan.
Vi har möblerat om på vår avdelning vilket barnen har uppskattat. Det blir
mycket mer och annorlunda lek. Vi har även skapat ett rent IKT-rum där barnen
får utforska olika teknik.

gympasalen

Gympasalen
Grön började att gå till gympasalen idag, så nästa
vecka är det dags för gul igen. Vi fortsätter som i
höstas två veckor Gul och en vecka grön, enligt
schemat bredvid (X=gympan). Den veckan Grön
går till gympan kommer Gul att gå på utflykt och
ta med sig lunch från v 14. Det är då viktigt att
barnen har kläder efter väder.
När vi är kvar på huset kommer vi att ha gympa på
avdelningen eller ute.
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Allmänt
Vi påminner om att vi ska på föreläsning på onsdag nästa vecka, 23/1 som
Johanna informerade om innan jul och att vissa av barnen behöver hämtas
tidigare då vi stänger 16.30. Ni måste säga till om det skulle strula till sig
eftersom vi ska vara i Jönåker 17.00 måste all personal kunna åka iväg vid
16.30. Vi ska få lyssna på en föreläsning av Kjell Dahlin och han ska prata om
hur våra attityder påverkar vår arbetsplats och arbetsdag.
Vi påminner även om Studiedagen den 7/2 då förskolan är stängd.
Som vi skickade ut tidigare i veckan är det dags för föräldraenkät som vi
kommer att skicka ut på måndag. Det är viktigt för oss och utvecklingen av vår
verksamhet att så många som möjligt svarar på enkäten.
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