Hej alla föräldrar!
Nu har våren äntligen kommit för att stanna känns
det som!
Vi är nu utomhus alltmer både på gården och på
promenader i området. Lingonen har under en veckas
tid fått ett speciellt uppdrag, nämligen att få ge mat
till fåren som finns borta i hagen på vägen upp till
Almqvistsväg. Det har varit spännande och lärorikt.

Utomhus betyder även att det nu börjar bli dags för solhattar, kepsar och
solkräm! Vi önskar att ni som vill att era barn ska ha solkräm på förmiddagen
redan är insmorda en gång innan ni kommer hit. Vi smörjer sedan in efter behov
på eftermiddagen igen. En vattenflaska att ha på hyllan är också en bra idé. Vi
fyller på med vatten under dagen. Det är också bra om ni kollar igenom lådorna
med era barns kläder. Nu behövs det kortbyxor och kortärmade kläder till
ombyte. Vi önskar att ni tar med ett par ”inne” och ett par ”ute” byxor. Viktigt
att ni märker era barns kläder! Nu när en ny säsong med kläder börjar är det
väldigt svårt för oss personal att veta vilka kläder som är vems om det inte står
något namn i dem. Det är även många barn som har likadana skor vilket kan
resultera i att barn går hem med fel par skor på sig.
Vi vill hälsa er alla välkomna till vår årliga Gårdsfest den 3/6 kl.17-18.30!
Detta är en avslutningsfest vi har hela förskolan tillsammans med er familjer. Vi
kommer att sjunga för er och vi tackar av våra 5-åringar som slutar hos oss till
hösten. Vi bjuder på kokt korv med bröd och dryck. Varmt välkomna!
Den 28/5 åker hela Filuren tillsammans med Ålberga förskola till Palstorpshage!
Det är Stavsjö/Ålbergas föräldraförening som bjuder våra barn på denna dag.
Vidare information om dagen kommer inom kort.
Den 9/5 har vi APT kl.17.00. Då önskar vi som vanligt att barnen hämtas senast
16.45!
Vi önskar att, när era barn ska bli hämtade av någon annan än er själva som tex.
mor och farföräldrar eller annan anhörig, så måste ni informera oss personal om
detta!

Detta händer i huset:
Lingonen: Fortsätter sitt arbete med Bonden Blom.
Blåbären: Fortsätter med naturtemat, tittar på småkryp som börjar vakna med
förstoringsglas och gör filmer i Imovie.
Knyttet: Tittar tillsammans med Dadda på våra insekter som börjar vakna. Hur
ser en myra ut på nära håll?

Med vänliga hälsningar
Malin, Anna-Lena, Therese, Ulli, Ann, Linda, Elin, Anders och Marie

