Loggbok 29/11-21
Tiden går fort, hösten går mot sitt slut och vintern står runt hörnet!
Veckorna rullar på och vi fröknar samt barnen har nu bra koll på våra
nya rutiner och grupper.
Vi välkomnar ännu en Pusselbit till Rödblå, som har sin hemvist på
Röd
Vi har under vecka 43 haft besök av clownen Bobbo och hans
ballonger. Teaterföreställningen handlade om olika känslor; Glädje,
ilska, sorg, rädsla och blyghet. Barnen uppskattade teatern väldigt
mycket, mycket skratt från både barnen och fröknarna! 
Vi har också haft Halloween fest denna vecka, roligt med utklädda
barn och fröknar. Vi hade spökjakt och spökbio, mycket uppskattat.
Vi har påbörjat arbetet med olika yrken, barnen på röda sidan har
själv fått berätta vad dom vill bli när dom blir stor – därefter ska vi
fröknar skapa en ”yrkesvägg” med de yrken som barnen vill ha när
dom blir stor!  På blåa sidan finns en ”fordonsvägg” med olika
fordon, efter barnens önskemål!

Grupperna är i full rullning och nästa vecka ska Ugglorna, Fjärilarna
och Myrorna på nya äventyr!
(Ugglorna, Myrorna & Lammen Rödblå grupper)
(Fjärilarna & Nyckelpigorna Hela huset)
Månaden som varit har det hänt mycket spännande! Ugglorna har
haft två träffar. Vi har bland annat varit i skogen och fått brev från
älgen igen. Där fick vi en tackgåva för de guldstenar vi hittade, och ett
nytt uppdrag – att bygga hus till Älgens kompisar spindlarna Hector
och Lector. Fortsättning följer… 
Vi har också haft skogsbingo och fikat i skogen.

Myrorna har hunnit haft två träffar och har
Lammen har haft sin första träff, där satt vi i ring och sjöng
tillsammans.
På Fjärilarnas träff gick vi till det höga berget, väl där så tog vi fram
våra uppdragskort och barnen fick bland annat sortera i färger, leta
lika och olika, räkna m.m. Roligt och givande!
Gruppen Nyckelpigorna har på sin träff varit på förskolans skogsgård
och väl där hittade barnen en tråd att följa som ledde till handdockan
Klara, som berättar och dramatiserar om Bockarna Bruse. Efter att
Klara berättat klart så får barnen dramatisera berättelsen själva,
några är troll och några är bockar! Avslutar med frukt 
Nästa vecka har några av barnen höstlov, vi önskar er en trevlig
ledighet! 

Vi vill önska alla en mysig och ryslig halloween och en trevlig helg!

Hälsningar Monica, Sandra, Pia, Alva, Anna-Carin och Stina

