Hej alla föräldrar!
Nu har det gått ett par veckor in på vårterminen och vi börjar märka alltmer att
dagarna blir längre med ljuset. Vi längtar nog alla efter vår vartefter…
Man kan ju redan hitta små tecken i naturen och trädgården.

Tisdag 3/3 har vi Öppet hus här på förskolan mellan kl. 14-16. Då är ni som
föräldrar välkomna att komma in en stund och titta på vad vi gör här
tillsammans om dagarna. Ni kommer att få möjlighet att sitta ned en stund och
pyssla tillsammans med ert barn och gå omkring och titta på våra fina lärmiljöer.
Våra APT-tillfällen denna termin är dessa och då önskar vi att ni föräldrar som
hämtar ert barn kl.17 och senare, gör det senast 16.45. Detta för att alla
pedagoger ska kunna vara med från början på mötet. Om det skulle bli svårt för
er att lösa det så prata med oss.
Måndag 16/3
Tisdag 7/4
Onsdag 6/5

Den 4/6 har vi STUDIEDAG då är förskolan stängd!
Måndag 8/6 är det Gårdsfest. Inbjudan kommer senare.

Detta händer i huset:
Knyttet: Våra två åldersintegrerade grupper börjar nu att sätta sig och barnen
börjar känna igen sig i var de ska samlas och var de äter lunch. Vi har börjat
sjunga namnsången för att på så sätt stärka gruppsamhörigheten och

kompisandan. Vi pratar, målar och läser mycket om grundfärgerna och siffrorna
1-5.
Vi hoppas att barnen pratar och visar mycket om färger med er föräldrar
hemma?
Lingonen: Dinosaurietemat har verkligen blivit en succé!! Barnen har fått lära
sig massor om när, var och hur dinosaurierna levde. Barnen har blivit väldigt
duktiga på att säga ”paleontolog. Försök själva att uttala det!
Blåbären: Sagan om ”Vargen och de tre små grisarna” fortsätter. Nu börjar
Sagorummet att ta sin form och rätt var det är kan man se små rara rosa grisar
springa omkring i våra korridorer….

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

