Hejsan!
Nu har höstterminen dragit igång igen efter en lång, kanske inte så soligt som
man önskat, men skön sommar. Under den här sista veckan i augusti har alla barn
kommit tillbaka hit till förskolan och det är full rulle. Även fyra nya barn har
tillkommit i vår mysiga grupp som vi hälsar välkommen till lite extra.
Första veckorna efter sommarlovet brukar kunna bli
lite extra röriga, då pratar jag inte om bara barnen
utan även vi fröknar så ni får ta oss med en nypa salt
ibland! Barnen har fullt upp med att leta sin nya roll i
gruppen, eftersom de största barnen har slutat och
det tillkommit nya barn som även dom ska hitta sin roll.
Därför har vi inte riktigt hunnit med att göra så många
utsvävningar från förskolan men en liten promenad
runt området har vi gjort för att visa dom nya barnen
hur det ser ut överallt.
Vi kommer att fortsätta jobba med årstiderna här på avdelningen, det är ett
projekt som vi har gemensamt i hela huset. Därefter får varje avdelning själv
bestämma hur vi jobbar med det. Om ni minns så gjorde vi årstidsträd förra året
som barnen fick måla, det ska vi fortsätta med även i år. Vi ska även försöka
hinna med att plocka rönnbär och pyssla lite med dem, vad vi pysslar ihop då får
ni se i nästa loggbok!
Tanken är även att vi ska bege oss ut i skogen
med barnen, eventuellt blir det bara med de
stora barnen denna gång, och plocka lingon
som sedan ska bli sylt som alla barn får ta
med sig hem. Även det kommer ni troligtvis få
läsa mer om i nästa loggbok.
Vi kommer att samtidigt att jobba med ett till projekt som vi på röda
avdelningen bestämt själva, nämligen värdegrunden. Genom de projektet kommer
vi att prata mycket om hur man är en bra kompis, träna på att ge uppåt-puffar
osv. Vi har satt upp en guldram i korridoren där vi ska ha veckans kompis, varje
barn får chansen att bli veckans kompis där barnet får en chans att synas lite
extra, få hjälpa till i köket och få höra massor av komplimanger av kamraterna.
Vi kommer att göra gruppstärkande aktiviteter för att få en så bra grupp som
möjligt!

