Informationsbrev – Februari
Nu är vår blogg för Tybblegården igång! Om ni ännu inte varit inne och tittat så gå in och
prenumera för att inte missa några av våra inlägg. Där har ni möjlighet att få insyn i vad vi
gör på förskolan under dagarna. Vårt mål är att göra ett inlägg per avdelning i veckan. Här
kommer länkar till vår blogg:
https://blogg.nykoping.se/jonakersforskola/
https://nykoping.se/barn-och-utbildning/forskola-och-pedagogisk-verksamhet/jonakersforskola
Torsdag den 7 februari hade vi studiedag på förskolan, vi pedagoger vår då på föreläsning
om Digitalisering i förskolan. Vi pedagoger ifrån Jönåker, Ålberga och Stavsjö har tillsammans
en IKT grupp där vi diskuterar hur vi ska arbeta med IKT på förskolan, vilka appar vi ska ha på
våra lärplattor mm. Eftermiddagen diskuterade vi och arbetade med vår nya läroplan Lpfö 18
som vi börjar arbetar efter from 1 juli.

Kojan
Vi på Kojan har börjat med min bok, barnen får en i taget ta hem en bokpåse för att lägga i
en bok hemifrån. Sedan får barnet visa och berätta om sin bok för kompisarna på Kojan. Titta
gärna på hyllan i innehallen där finns min bok.

Barnen har kört rally med bilar i färg. Oj vad det var skoj! Vi sprang
runt bordet och sladdade med bilarna i färgen. Titta gärna in i vår
ateljé där sitter konstverket uppe på väggen.

Vi har fortsatt med tema Bockarna bruse. Vi har fokuserat på vatten nu
då det rinner vatten under bron som bockarna går över. Vi använde oss
av projektorn och tittade på vattenpölar, hav, vattenfall och lyssnade
på hur det låter. Vi använde oss av skumpenslar för att måla vatten.

Kajutan
Vi har nu introducerat vår tredje Prick och Fläck bok, Prick och Fläck är hemliga. Barnen ville
göra egen Prick och Fläck tapet till vårt projektrum. I denna bok fastnar Prick bakom tapeten
och det har Prick gjort hos oss med, titta gärna in vårt projektrum. Vi provade även på att
göra eget tapetklister av mjöl och vatten som det står om i boken. Detta använde barnen när
de tapetserade husen.
Barnen har även haft önskemål om att göra Prick och Fläck hus. Barnen har målat två hus
och påbörjat att inreda husen.

Vi har köpt in nytt material till Kajutan, dessa lysande stenar i olika former kan byta färg.
Barnen går in i förrådet där det är mörkt för att upptäcka och leka med dessa. Stenarna kan
rullas, staplas och vara ett komplement i leken på förskolan.

Vi vill påminna er om att gärna låna bokpåsar som finns inne på Kajutan vid ljusbordet. Alla
barn har var sitt lånekort att hänga upp på kroken när ni lånar hem en bokpåse. Bokpåsarna
berör olika ämnen.

Övrig information
Drop-in - torsdag den 28 februari är ni varmt välkomna på drop-in fika mellan klockan 15.0017.30. När ni hämtar ert barn stanna gärna kvar på fika och låt era barn visa runt er på
förskolan. Varmt välkomna!

Böckerna i vårt minibibliotek kommer att bytas ut nästa vecka. Vi är tacksamma om ni
lämnar in de böcker ni lånat. Vi ser fram emot nya böcker att läsa, där har ni tillsammans
med era barn har möjlighet att låna böcker med er hem.

Se gärna över era barns kläder i torkskåpen när ni går hem, så vi har
möjlighet att torka ur och göra rent där i. Titta gärna över era barns
extrakläder, det går just nu åt en hel del kläder i vårt härliga väder.

Hälsningar
Tybblegården

