Hej alla föräldrar!
Nu är vi igång igen efter julledigheten och det känns roligt tycker vi!
Vi vill börja med att välkomna Nathalie som har börjat på Knyttet. Samtidigt har
Ralph gått över till Filuren och blåbärsgruppen.
Anders jobbar fr.o.m. nu mellan kl.12-16 på Filuren varje dag.
På tisdagar kommer Linda att vara borta då hon har studietid dessa dagar. Linda
har påbörjat sin förskollärarutbildning och kommer att varva arbetet med
studier. Då kommer Elin att vara på Filuren. Dessa tisdagar kommer även Lena
Franzén att arbeta och då inne på Knyttet.
Viktiga datum att komma ihåg:
Studiedag 7/2 och då är förskolan stängd!
APT-tillfällen: 12/2
20/3
9/5
Vi önskar att ni vid dessa tillfällen hämtar ert barn senast 16.45 för att alla
pedagoger ska kunna delta från början på mötet.
Vi kommer att Öppet hus här på förskolan 6/3 mellan kl.15-17 Då är ni
föräldrar välkomna att hälsa på i samband med att ni hämtar ert barn.
Varmt välkomna!
Vi vill informera er föräldrar om att vi numera har en ny hemsida. Där kommer
foton, information så som Trollinfo och annat smått och gott att finnas. Så klicka
gärna er fram och välkomna in att läsa!
https://nykoping.se/barn-och-utbildning/forskola-och-pedagogiskverksamhet/stavsjo-forskola/om-forskolan/

Vi vill även informera om att Kommunen har gjort en ny upphandling vad det
gäller olycksfallsförsäkringar för era barn med försäkringsbolaget Protector.

Detta händer i huset:
Lingongruppen: Fortsätter med ”Bonden Blom”-temat även denna termin. Vi
jobbar med läroplansmålen språk och naturvetenskap i detta tema.
Vi går till gymnastiksalen varannan onsdag och till skogen på torsdagar. Då
tänker vi jobba med olika matematiklekar och matteuppdrag. Barnen kommer
även att fortsättningsvis få vara med att planera vissa gymnastiktimmar.

Blåbärsgruppen: Fortsätter med hur man är en bra kompis. Vi tränar på i vilken
ordning man klär på sig kläderna när man går ut. Träna gärna hemma
tillsammans med ert barn!
Varannan onsdag går vi till gymnastiksalen.
Vi kommer att börja med färger, former och lite siffror.

Knyttet: Vi kommer att titta lite närmare på snö och is. Vad händer när vi tar in
snö och is? Vad händer om vi ställer ut vatten?
Babblarna fortsätter att vara en del utifrån vår läroplan. Vi har börjat måla
Babblarna och tittar på färgerna röd och blå. Vi kommer att fokusera mycket på
språket. Vi dansar och sjunger massor tillsammans!
Varannan torsdag kommer vi att gå till gymnastiksalen med start den 14/2.

Vänliga hälsningar!
Malin, Anna-Lena, Therese, Ulli, Linda, Ann, Elin, Anders och Marie

