Månadsbrev Juni 2014
I denna ljuva sommartid…..
Nu närmar vi oss semestern med stormsteg och en del av personalen och barnen
har redan börjat med sin ledighet. Vi längtar nog alla nu efter sovmorgon och dagar
fyllda med sol och bad.
Under månaden som gått har vi varit ute mycket och vi har passat på att vara på lite
olika platser och lekparker. Ett par gånger besökte vi sockerklaras lekpark, något
som barnen uppskattar mycket och där finns det plats för lek och motorisk träning. Vi
gjorde också en utflykt till ”nya lekplatsen” (vid Höglandskyrkan). Där var vi en hel
förmiddag och åt också vår lunch där. Jättekul tyckte alla barn så trötta men nöjda
traskade vi sedan hemåt.

Ur Lpfö 98

Förskolan ska sträva efter att varje barn
utvecklar sin motorik,
koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning samt förståelse för
vikten av att värna om sin hälsa och sitt
välbefinnande

Vi har ju också haft våra söta hönor på vår gård. Tillsamman har alla avdelningar
hjälpts åt att sköta dem och måndagar har varit vår dag. Det är lika spännande varje
gång att se om det finns något ägg i värpredet. Ni har också haft tillfälle att
tillsammans med era barn sköta om dem på helgerna så ett STORT TACK för
hjälpen med det. Nu är hönorna på Ringgården under sommaren och gläder de
boende där men till hösten är de nog tillbaka igen.

Midsommar firade vi tillsammans på gården en solig härlig onsdagsförmiddag. Vi
hjälptes åt att klä midsommarstången med björklöv och blommor och sedan dansade
vi runt den till sång och gitarrspel. Vi avslutade med att smaska på glass och
jordgubbar.

Nu har våra sexåringar varit på besök i förskoleklass och på fritids och de är dags för
dem att ”flyga” vidare på nya äventyr. Det kommer nog att bli ganska spännande och
kul. Vi önskar dem stort Lycka till!
Vi har också haft besök av de barn som ska börja hos oss här till hösten. Det
kommer fem barn från gran/tallkotten som blir våra nya kompisar. Till hösten kommer
vi då att ha en barngrupp med 15 barn.

Övrigt


Oskar slutar som förskolechef så till hösten är det Eva Tector-Nilsén som är
chef för förskoleenheten.

 Göm inte att förskolan är stängd 13 augusti. Det är då
planeringsdag för personalen.




Mulle, knytt och knopp grupper har vi på torsdagar till hösten
Barn med allmän förskola går måndagar, tisdagar och torsdagar.

Skön sommar önskar alla barn och
pedagoger på Vitsippan

