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Äntligen har vi fått lite snö och vi kan åka madrass i backen, kul! Hoppas att den får 

ligga kvar… 

V.47–50 har vi en elev från Högskolan i Gävle hos oss. Det är Frida Nilsson som läser 

till förskollärare och vi tycker det är jätteroligt att hon är hos oss 😊 

Mästerkatten har börjat för alla 5-åringar. Det är Kulturskolan som kommer ut till 

förskolor och har drama i värdegrundsfrågor. Barnen får tillsammans med 

mästerkatten lösa olika problem och visa hur man är en bra vän. Nu är det en gång 

kvar och då ska de leka lekar. 

Julia. R, Vira, Ivar och Alicia har varit på biblioteket och lånat böcker om julen. Ett 

passande tema på våra läsvilor så här i december. 

På 4-årsgruppen passade vi på att låna gymnastiksalen en onsdag, där gjorde vi 

hinderbana och lekte lekar. Det var roligt och spännande! Vi har även haft drama där 

vi hjälpt trollmor att hitta sina elva små troll. 

Novemberkalaset hölls för Mubina som fyllt 4 år. Då festade vi loss på glass med 

strössel och maränger. Naturligtvis valde hon en present ur hemliga lådan också. 

Enligt traditionen har vi bakat pepparkakor. Under två dagar fick alla barnen baka 

och lyssna på julmusik sedan fick de med sig en varsin påse hem att bjuda på. 

Hoppas det smakade! 

Årets julpyssel är i full gång och i år är det pepparkaksgubbar som tillverkas. Tanken 
är att när barnen slutar på Pusselbiten så ska de ha tillverkat ett helt luciatåg med 
lucia, stjärngosse, tomte och pepparkaksgubbe. Några barn har gjort julgranar av 
handavtryck tillsammans med Frida. Vi övar även för fullt inför vårt luciafirande som 
går av stapeln den 13 december kl. 8:00, VÄLKOMNA! 

 

 

Det här var årets sista månadsbrev och vi vill önska Er en riktigt god jul och ett gott 

nytt år! 

/Annica, Marie, Cissi och Julia 


