
Loggbok 28/2-2020 

Tiden går otroligt snabbt nu och februari månad är snart ett minne blott. Som ni alla 

vet så är det uppehåll på gymnastiken eftersom att vi har rytmik med kulturskolan. 

Barnen tycker att det är superkul och det är uppskattat från alla 5-6 åringar.  

4-årsgruppen fortsätter och där har vi varit ute och haft utelekar som under hökens 

vingar kom och björnen sover, vi lekte även fritt och åt frukt.  

Vi har haft månadskalas för februaribarnen, en som fyllt 3 år och en som fyllt 6 år, 

grattis till dem. 

Den klassiska fettisdagen har ju också varit då vi gjorde ordning semlor som barnen 

fick efter att de ätit mat, det uppskattades av barnen som smaskade och åt. 

På alla hjärtans dag så fick 5-åringarna göra fina sykort till sina föräldrar eller nära 

och kära. 

 

 Just nu så byggs det mycket med pussel i barngruppen, det spelas också mycket 

med olika spel.  

På samlingen så har vi kört mycket med bokstäver, rim och ramsor. Som alla vet så 

har vi även avslutat vår resa till Australien och vi har börjat på med ett nytt land som 

vi ska utforska mer om, härliga USA! En dag fick vi post till vår postlåda och det var 

ett vykort från USA som en mormor skickat till oss. Hon berättade massor med 

spännande saker från USA och vi tänker forska vidare om det landet, barnen vill veta 

mer om flaggan, maten, djur, språk, bergodalbanor mm.  

Vi har också haft 3-årsgrupp (miniröris) där det dansades och gjordes rörelser, det 

var superkul och uppskattat av 3 åringarna.  

Avslutningsvis vill vi berätta att Pusselbitens förskola har blivit nominerad till Årets 

företagare i Söderhamn 😊  

Citat: Det finns 1000 solar, en i Nagijala, en i Sandarne, en i Övik och en i Malenedal… (Flicka 

snart 4 år) 

 

Trevlig helg! Jens, Maria, Cissi och Marie 


