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Ja nu har det gått drygt en månad sedan senaste uppdateringen. Vi har fått känna på
våren ordentligt i några dagar men däremellan kom vintern tillbaka på besök också.
Efter barnens önskemål gjorde vi pannkakstårta till lunch en dag efter att ha läst
boken med samma namn. Det var väldigt mumsigt och uppskattat.
Plötsligt efter det kom fettisdagen och då bakade vi semlor med vaniljkräm i. En del
tyckte det var jättegott och andra åt bara bullen.
Sagodramat har kört igång och håller på varje torsdag i sex veckor. Henrik från
kulturskolan kommer ut och han dramatiserar tillsammans med barnen utifrån
värdegrundsfrågor. Barnen tycker det är spännande.
Den 21/3 rockade vi sockorna och hyllade olikheter och människors lika värde. Vi
pratade på samlingen om att alla är olika, ser olika ut, tycker olika och att alla får vara
som dom själva vill.
På samlingarna fortsätter vi med mattelekar för de äldre och sång, musik och ramsor
för de yngre. Många av de äldre är otroligt duktiga på att förstå matematik och hur
det fungerar med + och -.
Vi har varit på utflykt till fotbollsplanen bakom Stenbacken en dag. Vi hade med oss
lunch och naturligtvis fotbollar. Det var fortfarande snö på planen men det gjorde inte
något. Solen sken och vi hade en underbar dag.
Vi har kommit igång med digitalisering och börjat jobba med QR-koder och något
som heter ”Bookcreator”. I den ska vi göra ”En dag på Pusselbiten” med alla barn. Vi
har även gjort en greenscreen då barnen var på månen, träffade dinosaurien m.m.
Det var väldigt roligt och framöver ska vi utveckla det här mer.
Nu när våren är på intågande ska det naturligtvis planteras. I år har vi satt paprika
och tomat. Några skott har faktiskt redan tittat fram. Nu är det bara att vattna och
hålla tummarna på att vi ska få skörda i sommar.
Alla utvecklingssamtal är klara för i år och det verkar som ni alla är nöjda med vad vi
gör på Pusselbiten med era barn. Det är vi stolta och tacksamma att få höra.

