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Tiden går fort och det har blivit dags att skriva i loggen igen. Under månaden som 

gått har det hänt en del. Liam har slutat hos oss, vilket vi tycker är jättetråkigt. 

Hoppas dock han får det bra på sin nya förskola! I stället har det börjat en ny kille 

hos oss. Han heter Henry och blir tre år i år. Välkommen hit, säger vi till honom och 

hans familj! 

Eftersom det blir varmare och varmare ute och snön töat bort kan vi vistas mer i 

skogen. Femårsgruppen på grön har varit dit för att bland annat leka ”Kims lek” med 

olika naturmaterial. Vi hittade stora, platta stenar som gick att stapla på varandra 

som torn. Det blev ett bra tillfälle att öva sin samarbetsförmåga på. En håller medan 

den andra staplar. 

Påsk har det varit sen sist det skrevs. Påskpysslet i år bestod av att tillverka en 

kyckling av en glasflaska som barnen ”duttade” gul färg på med en slags svamp. Vi 

tycker det är viktigt att man bevarar traditioner här på grön genom att till exempel 

göra påskpyssel. Påskbord är något som vi också dukar till då vi äter traditionell 

påskmat. De barn som ville fick också klä ut sig och vi sjöng påsånger och lekte 

lekar.  

En gång i månaden träffas 4-åringarna i huset och gör en utflykt. I går gick Julia, 

Livia och Alice med Lena och Anna-Carin och övriga barn från huset, till lekparken på 

Hägnan. Där lekte de bland annat lekar tillsammans. 

Månadskalas för aprilbarnen Jula R och Adéle har gått av stapeln. Kungakronan var 

som vanligt på, det smaskades på nåt gott och en titt i ”hemliga lådan” gjordes så 

klart. 

Oj, mycket har hänt den här månaden. En förmiddag tog vi varandra i hand och gick 

in till ”Blå” för att sjunga tillsammans med dem. Det var förskolans nya ”fröken” som 

sjöng med oss. Hon heter Susanna. Välkommen till oss! 

På våra samlingar innan maten har vi börjat öva på sångerna vi ska sjunga på 

sommarfesten för alla föräldrar, syskon och alla andra nära och kära. Det blir några 

repriser från tidigare år som barnen gillar!  

Varje år brukar vi så någonting. Förra året sådde barnen tomater som blev till 

tomatplantor. I år har barnen sått gurkfrön och några av dem har redan börjat 

komma fram ur jorden. Syftet med det är att barnen ska kunna följa hur ett frö blir 

till en planta, och hur man måste vårda den för att den ska växa och må bra. Barnen 

brukar sen få ta hem den innan sommarledigheten. 

 

//Marie, Cissi, Julia och Annica 


