Informationsbrev – Juni
Här kommer läsårets sista informationsbrev ifrån Tybblegården.
Under studiedagen den 5/6 arbetade vi med vårt systematiska kvalitetsarbete och diskuterade
litteratur som alla pedagoger läst, Digitalitet i förskolan. En mycket givande dag och spännande att
höra och träffa de andra pedagogerna ifrån Ålberga och Stavsjö förskola.

Vi har haft brandövning på förskolan, barnen fick information om
att det skulle ringa i brandlarmet och att det var en övning.
Barnen sprang snabbt ut till vår uppsamlingsplats för att där
räknas in och invänta att Lotta (kök) skulle komma ut och
meddela att det var en övning.
-Titta, Lotta (kök) har gul väst på sig som vi har när vi är på
utflykt! Uttryckte barnen.
Barnen var snabba ut och det var roligt att springa ut barfota
eller i strumporna. Tjejen som var och startade brandlarmet kom
in på Kajutan och visade hur hon hade gjort för att det skulle
starta och berättade att det inte skulle komma någon brandbil då.

En dag när vi kom ut på vår förskolegård så var det iordning gjort med ballonger och musik ute.
Barnen dansade länge och vi uppfattade som att barnen uppskattade det. Lotta i köket grillade
hamburgare, lagom som att maten var klar så började det att regna. Vi åt maten under vårt tak och
det lät mycket när regndropparna föll ner på taket.

Kajutan
Alla Kajutan barn blev inbjudna på pyjamasparty för att avsluta vårt
projekt med Prick och Fläck och för att göra ett avslut för de barn som i
höst ska börja på avdelning röd på Gula villan. Vi åt fruktsallad och
dansade. Barnen fick alla varsin sammanfattning av vad vi arbetat med
under detta år och vi uppmärksammade barnen som ska sluta med
varsin tavla. Vi önskar er 7 barn lycka till på Gula villan och tack för dessa
år.

Vi har nu planterat ut våra paprikor och melonplantor och håller tummarna för att de växer på sig
ordentligt. Vi vattnar vår potatis och jordgubbsplantor som nu har växt på sig bra efter frosten. Lotta
(kök) gjorde även rabarbersoppa av vår rabarber som växer i pallkragarna. Barnen undrade då om
det var gräs i soppan, men de provade ändå på den.

Kojan
Vi har nu avslutat vårt projekt med Bockarna Bruse, barnen fick med hjälp av Green Screen befinna
sig på bild med Bockarna Bruse. Bilden fick de sedan ta med sig hem, vi blev bjudna på fruktfat.

Våra pumpor växer och vi vattnar tillsammans för att få våra växter att bli
stora. Vi hoppas att när vi kommer tillbaka efter sammanslagningen att vi
har stora pumpor.

Övrigt
Sommaren
Under veckorna 28–31 är vi ihopslagna tillsammans på Gula villan, personal ifrån Tybblegården
kommer att finnas där då. Behöver ni komma i kontakt med oss under dessa veckor så ringer ni på
våra telefonnummer.
Kojan 073/426 87 17
Kajutan 073/426 87 16
Meddela om ert/era barn inte kommer de dagar ni har lämnat in schema för, som tex sjukdom el dyl.
Det är bra för oss att veta om vi ska avboka maten, den kommer ifrån Tessinskolan under
sammanslagningen.
För de barn som ska vara på sammanslagningen behöver ta med sig extra kläder, blöjor, trygghets
sak, napp, regnkläder, stövlar, solkräm mm.
Vi är tacksamma om ni tömmer era barns hyllor, korgar och brickor innan vecka 28 för vi får
storstädat under sammanslagnings veckorna och behöver plocka undan alla saker så det blir städat.
Vi är åter på Tybblegården måndagen den 5/8, vecka 32.

Höstens första Studiedag är den 29 augusti, förskolan är då stängd.

Glöm inte bort att prenumerera på vår blogg, under sommaren kommer det inte komma lika många
inlägg.
https://blogg.nykoping.se/jonakersforskola/
Tack alla barn och vårdnadshavare för denna termin.
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