Informationsbrev januari
Varmt välkomna tillbaka efter Jul och nyår till Tybblegården. Vi ser fram emot ett spännande,
utvecklande, lärorikt och roligt 2019 tillsammans med er och era barn. För oss pedagoger
och förskolan så har vi ett spännande arbete framför oss, för
i juli 2019 få vi en reviderad läroplan för förskolan Lpfö 18.
Under våra studiedagar och vissa apt kommer vårt fokus
ligga på att arbeta med denna läroplan.

Vi är väldigt tacksamma om ni föräldrar svarar på enkäten senast den 3 februari. En länk har
skickats ut i ett tidigare mail. Ni ska svara på en enkät för varje barn. Detta är viktigt för oss
för att vi ska kunna göra ert/era barns dagar här hos oss på förskolan till det bästa.

Vi vill även uppmärksamma er på vår nya hemsida för Jönåkers förskola. Där finner ni
information om vår verksamhet. Klicka på länken för att titta runt på vår sida.
https://nykoping.se/barn-och-utbildning/forskola-och-pedagogisk-verksamhet/jonakersforskola/

Under våren kommer vi att starta upp en blogg för Tybblegården, vi personal ska få
utbildning angående detta. Vi kommer med information så snabbt denna är uppstartad med
adress men även information om att ni kan prenumerera på den, så att ni får en notis när vi
har gjort ett inlägg. Vi ser fram emot att starta denna där ni föräldrar kommer kunna få se
och läsa mer om vad ert/era barn får för utbildning på Tybblegården.

I höstas köpte ni föräldrar pumpor som barnen på Tybblegården hade odlat.
För pengarna vi fick in har vi köpt en ny högtalare och stjärtlappar. Det har
varit mycket uppskattat av barnen.

Vecka 8 den 18–22/2 är det sportlov och vet ni redan nu om ert/era barn är lediga något
eller har förändrade tider den vecka så är vi tacksamma om ni meddelar det.

Kojan
Barnen har önskat att få lyssna och dansa till musik på Kojan där vi får använda hela vår
kropp. Vi har lyssnat på olika barnvisor.

Efter juluppehållet har vi på Kojan startat upp med vårt
projekt Bockarna bruse. Vi har berättat sagan med rekvisita
vilket har uppskattats av alla barnen. Arbetet med Bockarna
bruse kommer att fortgå under våren på Kojan.

Vi har lyssnat in barnens önskemål och de har uttryckt att de ville måla med färg och pensel
och baka med playdoh deg. Vi har tillsammans gjort playdoh deg och valt vilken färg vi skulle
ha på degen.
Vi har även tagit med oss snö in på Kojan för att känna på, den var kall. Snön hade färgen vit
och det blev vatten av den. En annan reflektion var att det droppade av den.

Kajutan
Vi har nu startat upp vårt arbete med Prick och Fläck efter julledigheten. Prick och Fläck
böckerna kommer vi att arbeta vidare med under våren på Kajutan. Vi har nu läst de två
böckerna som vi arbetade med under hösten för att se barnens lärande. Barnen berättade
att det är Lotta Geffenblad som är författar till dessa böcker. Vi har lyssnat in barnen och de
har vill baka och skapa efter att vi läst böckerna. Så vi bakade chokladbollar och följde
receptet som fanns i Prick och Fläck degar. Vi reflekterade över vad ett recept är och att vi
måste följa det för att de ska bli goda. Att ett recept är som en programmering, vi följer
anvisningarna som står.

Barnen har ritat tandtroll efter att vi läste Prick och Fläck
Tandtrollar. Sedan skapade barnen tandtroll av lera, ett
material som behöver arbetas med för att få det som man
vill. Hur får vi leran att fästa ihop, en teknik som behövde
lite olika verktyg.

Under våren kommer vi fortsätta med att gå till gymnastiksalen med halva barngruppen på
torsdagar och den andra halvan har rörelse/yoga på Kajutan. Vi kommer att dela
barngruppen vid flera tillfällen om dagarna, utevistelse, samlingar, projektarbete mm. Detta
för att alla barn ska bli sedda, hörda och ha möjlighet att få uttrycka sina tankar och
reflektioner. Men även att vi pedagoger ser varje barns lärande och kan anpassa
utbildningen och undervisningen till varje barn i mindre grupp.

Viktiga datum för våren 2019:
Torsdag den 7/2 har vi studiedag på förskolan, förskolan är då stängd.
Onsdag den 5/6 har vi vår andra studiedag på förskolan, förskolan är då stängd.

Vi vill hälsa er alla välkomna på Drop-in fika torsdagen den 28/2 mellan klockan 15.00-17.30.
Ni kommer då ha möjlighet att få se vår utbildning på förskolan och vi bjuder på fika, som
barnen har bakat.

Måndagen den 13/5 bjuder vi in till pysseleftermiddag mellan klockan 16.00-18.00. Vi pysslar
då hattar och flaggor som barnen kommer att använda när vi ska fira förskolans dag torsdag
den 16/5.

Här kommer även vårens datum som vid pedagoger har APT (arbetsplatsträff). Vid dessa
datum är vi tacksamma om ni kan hämtar era barn senast 16,45 och har ni ej möjlighet så
kontakta oss pedagoger.
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