JANUARI 2020

Nyhetsbrev
Avdelning Nyckelpigan
Välkomna till vårterminen!
Vi har nu passerat första månaden på terminen och har kommit igång med verksamhetens
aktiviteter.

BOKSTAVSLÅDAN V.5

Bokstavslådan: Vi har fortsatt att arbeta med vår bokstavslåda och är nu på bokstaven V.
Vi pratar om ord som börjar på bokstaven och känner på ljudet, vi pratar om tecknet till
bokstaven och till de orden som börjar på den bokstaven och tittar även på en film från
Utbildningsradion om bokstaven genom en QR-kod.
Hemläxa: Då vi fått önskemål av barnen att de vill ha läxor så har vi bestämt att barnen
ska få ta med något hemifrån som de vill berätta om, vilken bokstav den börjar på och vad
man kan använda saken till. Mer info kommer på ett separat papper.
Nu har snart alla barnen haft med sig veckans boktips och vi ser att det har varit omtyckt
och roligt för barnen.
Grupper: Vi fortsätter att dela upp barngruppen i Guld och Silver och dessa grupper
används vid läsvila och olika aktiviteter under dagen. Vid maten sitter nu barnen vid fasta
platser varje dag. Borden heter Äpplet, Päronet och Clementinen och vi ser att det
fungerar väldigt bra.
På tisdagar varannan vecka kommer vi att fortsätta att gå till gymnastiken kl. 12.30-13.30.
På torsdagar har vi vår skogsdag då vi lämnar gården och upptäcker det som finns i vår
närmiljö.
Under vårterminen kommer vi att erbjuda utvecklingssamtal för samtliga barn.
From mars börjar Elisabeth på fjärilen sin föräldraledighet och Ester Nilsson kommer
vikariera för henne.

MÅNDAG 3/2 KL.
9.30
MONSTERSHOW i
matsalen med
kulturskolans
danspedagog och
barnbibliotikarie.
Alla barn är
välkomna!

LEKSAKSDAG
TORSDAG 27/2
Varje barn får
välja en leksak att
ta med sig

Vi ser fram emot en rolig och lärorik
termin och ett gott samarbete!
Hälsningar
Jenny, Adriana, Linnéa och Isabella
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