Informationsbrev – Maj
Vi vill tacka er alla som kunde delta på vår gårdsfest, barnen var så glada när de fick använda
sina hattar och flaggor på förskolans dag. Syftet med denna eftermiddag var att ni
tillsammans med era barn har möjlighet att pyssla. Att vi pedagoger och ni föräldrar har
möjlighet att mötas i utbildningen och att ni får tillfälle att möta andra föräldrar i förskolan.

Nu finns vår utställning inne på Nyköpings stadsbibliotek som
visar hur vi arbetar med litteratur i förskolan. Vi tillsammans
med några andra förskolor från Nyköping fick möjlighet att
påvisa vår utbildning. Vi är så glada att vi fick möjlighet att visa
upp Jönåkers förskola Tybblegårdens arbete, så har ni möjlighet
så besök gärna utställningen. Kajutan barnen kommer att åka in
och titta på utställningen denna vecka.

I samband med förskolans dag så blev Johanna Krautmeijer, förskolechef kontaktad om
filmning på Tybblegården. Så förra veckan hade vi kommunikatörer ifrån Nyköpings kommun
ute hos oss som gjorde en film. Självklart så är bara barn vars föräldrar har godkänt det med
på filmen. Vi fick möjlighet att visa våra böcker som vi fått av kulturrådet och vi fick berätta
om vår utbildning. Denna film kommer att läggas upp på vår blogg när vi får den från
kommunen. Den finns nu att se på Nyköpings kommuns Facebook sida, gå vidare på den
klickbara länken nedan för att se filmen redan nu.
https://sv-se.facebook.com/nykopingskommun/

Vi vill tacka er alla för svaren ifrån föräldraenkäten som genomfördes tidigare i år. Vi arbetar
vidare med det som vi behöver förbättra enligt svaren.
En punkt var överlämnings information – vi skriver dagligen på våra tavlor i våra hallar vad vi
gjort under dagen. Vi skickar ut informationsbrev en gång i månaden. Vi har vår blogg där
information om vår utbildning kommer ut minst en gång i veckan. Sedan har vi den dagliga
överlämnings informationen, om ni vill ha mer information så prata med oss pedagoger.
Ibland kommer flera föräldrar samtidigt så ta kontakt med oss om ni vill ha mer information.

Den andra punkten var om hur och var ni föräldrar lämnar återkoppling/klagomål om vår
utbildning. I första hand vänder ni er till oss på förskolan och sedan till Johanna Krautmeijer
som är förskolechef. Eller så kan ni gå in på kommunens hemsida. Sedan har vi
skolråd/förskoleråd där ni föräldrar har möjlighet att komma och möta förskolechef och
rektor och påverka eller ställa frågor. Detta gäller negativ som positiv feedback.

Torsdagen den 16 maj firade vi tillsammans med
Gula villan förskolans dag på Tybblegården. Barnen
använde då sina hattar och flaggor som ni hade
tillverkat. Vi blev bjudna på fruktsallad och grillad
korv.
På gården i tippi tältet satt en sagotant och
berättade sagan Tass tass tass, det fanns även ett
bildmemo med bilder ifrån alla våra projekt med
litteratur som vi arbetet med under året. Barnen
kunde gå in på avdelningen Kojan och använda
appen Ugglo, en app där vi har möjlighet att läsa
litteratur digitalt.
Sedan kunde även barnen få lyssna på Bockarna
bruse och Petter och hans fyra getter under segelduken. Vi upplever att barnen uppskattade
denna dag och vi pedagoger hade en mycket trevlig dag tillsammans med era barn.

Tillsammans har vi plockat skräp i vår närmiljö i Jönåker, med
Håll Sverige rent. Vi hittade mycket skräp i vår närmiljö. Vi
fann pantflaskor som vi gick till Handlarn med och pantade,
vi fick två kronor. Barnen reflektion var – ooooo nu är vi
rika!!!
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse
och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur
människor, natur och samhälle påverkar varandra. Lpfö 98/16

Kojan
Vi tog djungeltåget till djungeln. Med hjälp av yoga gjorde vi olika djur som vi träffade på
under vår resa som apa, lejon, orm, hund.

Vi har fått färgat ris av Kajutan som vi lekt/utforskat. Vi har grävt, öst, hällt
och fyllt olika muggar med riset.

Nu har vi äntligen sjösatt våra båtar. Alla båtar seglade så fint. Vi provade också att se om
potatisen, äpplebiten, stenen och träbiten flyter eller sjunker. ” Stenen sjunker för den är
tung”.
Med hjälp av Ugglo, en app på vår lärplatta lyssnade och tittade vi på boken Bockarna Bruse.
I vår sagolåda låg sagan om den lilla lilla gumman och Petter och hans fyra getter som vi
berättade som flanosagor.
Nu har vi sått pumpor i vår pallkrage ute på vår gård. Nu hoppas vi att det blir lika många
pumpor som förra året.

Kajutan
Kajutan barnen har nu gjort färdigt Prick och Fläck av kabeltrummor, de står ute på vår gård
att leka med. Barnen röstade fram vem som skulle vara Prick och Fläck. De skapade
tillsammans och samarbetade hur de skulle se ut. Det är så roligt att barnen fortfarande är så
intresserade och nyfikna på vårt arbete med litteraturen. Vi fortsätter ett tag till med
veckans bok, sedan har alla Kajutan barn haft möjlighet att få ta med sig bokpåsen hem.
Våra planteringar växer på och vi hoppas att vi snart kan plantera ut våra växter. Tyvärr så
tog potatisen stryk av frosten som var för några dagar sedan, men vi har gett potatisen lite
extra kärlek (vatten) och håller tummarna att de växer på sig ute.

Vi åkte med bussen in till Nyköping för att gå till biblioteket och
se på vår utställning. Det är så roligt att kunna åka på dessa
utflykter tillsammans med alla barnen på Kajutan. Bussresan är
mycket spännande och vi såg mycket längst med resan.

Övrig information

Studiedag onsdagen den 5/6, förskolan är då stängd.

Solkräm – Nu är solen stark och barnen behöver då något att ha på sitt huvud, en hatt eller
keps. Smörj in ert/era barn på morgonen så kompletterar vi på eftermiddagen med
solkrämen som ni har tagit med till förskolan. Titta gärna igenom ert/era barns extra kläder
och korgar så att kläderna är anpassade för årstiden och att de passar.

Prenumerera på vår blogg för att inte missa vad ert/era barn upplever i vår utbildning på
Tybblegården. Vårt mål är att göra ett inlägg per avdelning i veckan.
https://blogg.nykoping.se/jonakersforskola/
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