Hejsan!
I och med att vi haft fullt upp med planering av utvecklingssamtal och mycket
prat kring covid -19 osv så glömde vi helt bort att skriva en loggbok förra
veckan, vi ber om ursäkt för det! Så nu tänkte vi att vi slår ihop och skriven en
loggbok för både mars och april.
Mars månad sprang iväg, den månaden hade vi fullt upp med att ha
utvecklingssamtal med er alla. Har ni inte haft samtal med någon av oss än så
hör gärna av er! Mars månad innebar även en massa funderingar och oro kring
covid -19, vilket vi visste lika lite som er men försökte svara så gott vi kunde. Vi
försökte att driva förskolan så gott som vanligt för barnens bästa, och vill tacka
er föräldrar för att ni gjort det möjligt. Dvs att ni haft era barn hemma när dom
varit sjuka och varit förstående varje gång vi fått skickat hem dom.
Det har blivit lite ändringar i verksamheten i och med corona, bland annat har
vi tagit bort buffén och barnen får bli serverade maten istället. Detta för att vi
inte ska riskera att någon står och hostar över maten. Barnen har tränat mer på
att vara noga med att tvätta händerna, hur länge man tvättar och hur man
tvättar osv. Så om ni hört dom stå hemma och sjunga när dom tvättar
händerna så kommer det från oss!

Vi gjorde ett experiment om hur viktigt det
är att använda tvål, vilket var väldigt lärorikt
och spännande! Vi använde oss utav vatten,
peppar och tvål. Superenkelt och något ni
lätt kan testa hemma! Vi började med att
hälla upp vatten i en skål som vi sen hällde
peppar i, barnen fick testa doppa sina fingrar
i det först utan tvål och sen med tvål. Kan ni
gissa vad som hände på fingret som hade
tvål jämfört med fingret som inte hade det?

Vi försöker vara ute så mycket som
möjligt, och passar även på att äta
ute när solen är framme. Vilket är
supermysigt! En dag grillade vi korv
och hamburgare med blåa
avdelningen, och vi har även tagit en
spontan utedag för oss själva där vi
tog ut maten vi fick och åt ute med
barnen! Mellis sker också ute när vädret tillåter.

I April har vi även haft ett
månadskalas för de barn som fyllt
år i april, vi mumsade på lite
glass, chokladbollar och
vattenmelon, supersmarrigt!
April månad innebär även att
påsken har varit, barnen fick då
pyssla små söta kycklingar i form
av en burk/ljuslykta/kruka eller
vad ni nu vill ha den till!

Nu har ni fått lite information om vad vi gjort, och vi ska försöka vässa minnena
lite extra till nästa månads loggbok!

