Tranbärets månadsbrev mars 2016
Mars månad har passerat och med den både vinterdagar och vårdagar. Den
varierande väderleken ställer lite större
krav på våra ytterkläder, det får gärna finnas
både varm och lite svalare jacka mm på barnens hyllor. Vi
vill inte frysa men inte heller bli blöta av svett. Som
vanligt leker och trivs vi utomhus i alla sorters väder, men
visst njuter vi lite extra av vårsolens strålar.

Gymnastik
Två onsdagar i rad har vi fått använda Ljunga gymnastiksal under förmiddagen. Där har vi
haft mini-röris, vi har använt den stora ytan för att leka koncentrationslek och vi har provat
olika redskap. Klättrat, åkt rutchkana, hoppat, gungat mm.
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
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Vasaloppet
Torsdag den 3 mars promenerade hela förskolan till högagärdebacken för att tillsammans
genomföra årets vasalopp. Barn och vuxna deltog med energi och inlevelse, de som orkade
och ville sprang en del av sträckan, andra tog det lite lugnare. Efter halva sträckan bjöds det
på saft, bulle och en kort eller lite längre paus. Alla deltagare kom i mål efter väl utförda lopp
och fick varsitt diplom. Lunch, korv med bröd och varm choklad, åt vi tillsammans i solen vid
backen. Vi använde backen för att åka stjärtlapp i hög fart, de som ville kunde även testa att
åka längdskidor.

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.
I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett
kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa.
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska
inspirera barnen att utforska omvärlden.
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Hej-då fest
Elliot gick sin sista dag hos oss på Tranbäret den 7 mars.
Vi ville ge honom en bra sista dag och önska lycka till på
sin nya plats genom att ordna en fest för honom.
Förskolan ska ansvara för att varje barn får sina behov
respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde
Lpfö 98/10

Främjandegrupperna…
…startade igen för våren torsdag den 10 mars. Som vi brukar blandar vi barn och personal
från olika avdelningar i grupperna Skogsmulle, Skogsknytte, Skogsknopp för att leka och
upptäcka naturen tillsammans.

Födelsedagskalas
Vi har firat tre födelsedagar under mars månad. Alvin 6år, Hillevi 3år och Nur 3år.
GRATTIS!!!

Earth Hour
Som en del av vårt grön flagg arbete uppmärksammade Natur och
miljöförskolan earth hour tisdag den 15 mars. Vi släckte alla lampor som vi
kunde och minimerade användandet av el hela dagen. Det innebar att vi
fick använda oss av öppen eld (vår grillplats på gården) för att tillaga
lunch. Det serverades hamburgare och grönsaksstänger ute runt elden.
Mysigt och gemenskaps-skapande.
Det vi gjorde, pratade om, funderade kring under dagen kopplar vi till
Utvecklingsområde 3 – Vi vill uppmärksamma barnen på varför och hur vi sparar energi
Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur
vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och framtid.
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Påsk
Påsk innebär tid för lite nytt pyssel. Vi började med att gå
till skogen för att leta efter bra pinnar som skulle kunna
bli till pinnkycklingar. Alla färdiga kycklingar fick bo
tillsammans i en korg på förskolan innan de fick flytta
hem till påsk.

Skärtorsdagen var det dags för vår traditionella påskfest på gården. Några barn och vuxna
hade klätt sig till påskkärringar och påskgubbar. Vi gick runt på fem olika stationer där vi fick
testa att flyga kvast, koka bubbelkaffe, blåsa fjädrar, sätta svansen på katten och leta efter
påskägg.

Vad händer framöver?
Gå gärna på föreläsningen ”Giftfri förskola” (info finns på Tranbärets dörr) de föräldrar som
gick vid förra tillfället har varmt rekommenderat den.
Torsdag den 14 april kommer vi att bjuda på dropp-in fika på Tranbäret mellan 13:15-17:00.
Välkomna!
Mullebarnen kommer att få gå på minioperan Trollflöjten torsdag den 21 april.
För de yngre barnen kommer det att visas en annan föreställning i maj.
Skräpplockarveckan kommer att vara vecka 17, då tänker vi lite extra på miljön, på och runt
vår förskola. Vi hjälper naturen och gör det trevligt för oss och andra genom att städa och
plocka upp skräp.
Fredag den 6/5 är en klämdag, någon som kommer att vara extra ledig den dagen? Meddela
oss så snart ni vet hur ni jobbar.
Torsdag den 19 maj kommer vi att fira förskolans dag tillsammans med övriga förskolor i
Sävsjö.
Vi har haft några föräldrar som har kommit och provat förskolans mat, trevligt tycker vi. Är ni
fler som är intresserade är ni mycket välkomna. Prata med oss så bokar vi in en dag.

Hälsningar från Tranbären

Play-doh lera
2dl salt
5dl vetemjöl
2msk alun
3msk olja blandas med 5dl kokande vatten
karamellfärg
2dl salt
5dl vetemjöl
5dl kokhett vatten
2msk olja
2msk citronsyra
karamellfärg

