Jönåker 2019-05-03
Hej!
Eftersom vi är ute mycket är det bra om ni emellanåt tittar i era
barns lådor så att det finns ombyte.
Vi har ätit mellanmål ute.
Gymnastiken torsdagar: Röd börjar kl. 8.15. Vi önskar att ni har både
ombyteskläder och skor med er.
Orange börjar kl. 9.30. Vi önskar att ni tar med skor och de som vill
ha ombyteskläder tar med sig det.
En tråkig nyhet är att Mia Wellander slutar hos oss. Hon har blivit
erbjuden arbete på en privat förskola fr om augusti. Vi önskar henne
stort lycka till! Annonsering efter ny personal har påbörjats.

Gul:
Vi har hälsat Ingemar välkommen till oss.
Vi fokuserar på färgen blå. Vi målar, tecknar och bygger.
Som en del av vårt projekt Babblarna som är kopplat till Läslyftet
och språkutvecklingen får Babblarna följa med hem några dagar till
varje barn. Vi har en bok där barnen tillsammans med föräldrarna
skriver ner vad Babbeln har upplevt hemma hos barnen. Tillsammans
pratar vi om detta på våra samlingar.
Vi är ute mycket. När vi har besökt skogen har vi plockar hem pinnar
i olika storlekar och färgat dem blå.

Orange:
Vi fortsätter vårt arbete med rymden. Vi bygger planeter och tittar
på olika fakta om rymden.
I matematiken använder vi oss av Katten, musen, tiotusen. Katten ska
räkna ut vilket tal musen tänker på. Vi har arbetat med att jämföra
vikt och storlek genom vågen på gården och vattenexperiment. En
liten sten sjönk men en legobit flöt fast den var större. Vad beror
det på?
Vi går iväg och äter mellanmål ute en gång i veckan.
Vi har planterat tomatskivor i mjölkpaket.

Röd: Vi fortsätter med vårt projekt som handlar om olika yrken. Vi
diskuterar vi och tittar på korta videosnuttar. Den här gången
valdes yrket butiksbiträde.
Vi tittar på UR:s Barr och pinne som lär oss att ta hand om miljön.
Allemansråttan är med oss i våra aktiviteter. En gång i veckan har vi
också ”rödinggruppen” där vi använder oss av ”våra egna”
pysselböcker. Barnen är stolta över sina häften.
Vi har haft boksamtal om boken Gropen.
På torsdagarna gör vi mellanmål till hela Gula Villan och det är ett
uppskattat inslag.
Vi har varit på Tybble och hälsat på våra blivande kompisar i
5-årsgruppen.

Allmänt:
Nästa APT för personalen är tisdag den 7 maj kl 17-19 och vi är
tacksamma om ni kan hämta era barn senast 16.45.
Vi har deltagit i kommunens skräpplockarvecka. Vi hittade mycket
skräp och vi har pratat om sortering.
Vi firar Förskolans dag tillsammans med Tybble den 16/5. Vi går
härifrån kl 9.00 och från Tybble kl. 12.00. Se speciell inbjudan.
Sista gymnastiktillfället blir den 23 maj.
Vi har en hög av omärkta kläder i korgarna i hallen där orange och
röd avdelning går ut. Vänligen se efter om det är något som tillhör er.
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