Tranbärets månadsbrev Februari
Vintern försvann lika fort som den kom. För en
månads sen var det smällkall vinter och mycket
snö. Barnen har i alla fall hunnit åka rätt mycket
pulka, stjärtlapp och lekt i snön, och nu kan vi bara njuta av att det
börjar bli vår ”underbart”
Personal på Tranbäret
Sussi har hunnit jobba på Tranbäret ca en månad och har kommit in i arbetet och
börjat lära känna barnen riktigt bra. Dessvärre har Annica och Christina blivit
sjukskrivna, men båda beräknas tillbaka i slutet på Mars. Under tiden har vi
”som tur är” vår kända vikarie Malin Floengård och en ny vikarie Josefin
Flink som kommer vara hos oss några veckor framåt. Vi har även använt oss av
Lilian Ottosson och Jennie från Sockerklaras vissa dagar när vi inte får ihop
schemat. Vi jobbar för att vi ska få en så stabil situation som möjligt i
personalgruppen. Vi tycker ändå att vi har en harmonisk barngrupp och ni ska
veta att era barn är underbara att jobba med.

Sjukdomar
Vi är ju i slutet av ”Vabruari” som denna månad kallas och även vi har fått
känna på detta med både feber och magsjukor. Vi vill uppmärksamma er på lite
regler kring detta: Barnen bör vara hemma minst 1 feberfri dag innan de
kommer tillbaka till förskolan, och det viktigaste av allt: När barnen har
magsjuka ska de inte vara tillbaka i förskolan förrän 48 tim efter sista
kräkningen eller diaréen. Vi är även tacksamma om syskon kan vara hemma när
något av barnen har magsjuka.

Nya barn
Det har börjat en ny flicka hos oss Medina och det kommer ytterligare en tjej v
14 Alma ”Välkomna”

Grön Flagg
Vi har påbörjat arbetet kring utvecklingsområde 3
”Vi vill göra
barnen uppmärksamma på likheter och olikheter i olika länder” Vi vill

uppmärksamma och prata om de länder som finns representerade på vår
avdelning. Vi har börjat med att sätta upp en stor världskarta på väggen i
barnens nivå och satt upp flaggor från de länder som finns representerade på
avd. Vi har tittat på kartan tillsammans med barnen var de olika länderna ligger.
Vi har lyssnat på barnmusik från andra länder och lånat böcker som har
anknytning till temat. Denna vecka ska barnen också få måla sin egen flagga.
Förskolan ska sträva efter att varje barn
 känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för
andra kulturer.
 utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Självporträtt
Alla barnen har fått måla sitt självporträtt efter sin egen förmåga. De stora
barnen har haft en spegel framför sig, så man kan se hårfärg, ögonfärg mm. Vi
har även intervjuat de barnen som kan svara om vad de har ritat och hur de
tänker. ”kom gärna in och titta på deras alster”

Vasaloppet
Onsdagen den 5/3 har hela Natur och miljöförskolan ett vasalopp med barnen.
Vi kommer att hålla till nedanför Högagärdebacken och vi räknar med att vi går
härifrån kl 9.00.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn
utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i
vardagen och utforska hur enkel teknik
fungerar”

Isprojekt
Vi har experimenterat med vatten: Barnen har fått prova på att blåsa såpbubblor
i minusgrader. Vi trodde att bubblorna skulle frysa till is, men det var nog inte
tillräckligt kallt och blåste kanske lite för mycket. Barnen tyckte det var väldigt
roligt ändå. Vi har också gjort riktiga iskonstverk. Barnen fick hälla vatten i
olika formar och välja mellan många olika saker att lägga i som utsmyckning. Vi
la in våra konstverk i frysen. Barnen var väldigt nyfikna på vad som hade hänt,
så dagen efter öppnade vi frysen och tittade med förtjusning hur det hade
förvandlats till små konstverk. Vi har planer på att ha en konstutställning om ett
par veckor när vi ser att vädret tillåter. Då får barnen tillfälle att visa de fina
isskulpturerna. I samband med detta kommer vi att bjuda på fika på vår altan på
baksidan av gården. Vi skickar hem en särskild inbjudan när vi bestämt datum
för detta och hoppas att så många som möjligt kan komma.

Planeringsdag
Tisdagen den 13/5 är Tranbäret stängt pga. Planeringsdag

Sussi, Sara, Christina, och Annica (Vik. Malin, o Josefin)

