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Våren är i full gång och vi lyssnar till fågelsång både inne och ute! Vi har lyssnat och 

lärt oss hur bofinken, blåmesen, talgoxen, gulsparven och grönfinken låter. Visste ni 

till exempel att talgoxen säger titt-ut och att gulsparven kan räkna till sju…?! Sen har 

vi tittat på bilder, läst fakta och målat tjusiga fåglar i vattenfärg  

Vi har Camilo, en praktikant från Norrtullsskolan hos oss under v. 16.   

Den 21 mars rockade vi sockorna, en dag då vi lite extra uppmärksammade 

olikheter. Förutom att ha olika strumpor på fötterna pratade vi om alla människors 

lika värde, olikheter och att alla är bra på olika saker. 

Har ni tur får ni ta hem tomatplantor till sommaren. Vi har nämligen planterat 

cocktailtomater i halvor och nu börjar små plantor kika upp ur jorden, spännande! 

Leo, Viggo, Nova, Emil och Alice har haft besök av sina nya 6-årsfröknar från 

Vågbroskolan. Margareta och Annelie heter de och i maj är det dags för en veckas 

inskolning. 

En dag förvandlades hela avdelningen till värsta mellofesten! Vi hade final i ”Lilla 

melodifestivalen” och Gula avdelningen bjöds in. Allt började med lite mingel med bål 

och frukt, sedan sjöng de barn som ville ett varsitt bidrag till komp av Annica. Alla 

kom på första plats och det firades med att alla tillsammans sjöng: Vi ska bada 

nakna… En rolig förmiddag var det! 

På månadskalaset för april  firades Livia 4 år, Adéle 2 år och Julia 2 år. Grattis, 

grattis! 

En solig dag hade vi naturstig i skogen. Mulle hade lämnat olika uppdrag till oss att 

utföra. Det var att plocka en lång och en kort pinne, samla tre stenar, hitta en 

grankotte och en tallkotte, kasta kottar i en hink, gå balansgång, klättra upp på en 

stor sten och att lyssna efter fågelljud. Det sista uppdragen vi fick, var att följa en 

tråd som skulle leda oss till en skatt… Skatten visade sig vara en låda full med frukt 

som vi mumsade på innan vi gick tillbaka till Pusselbiten! 

     

 

Trevlig helg! 


