NYHETSBREV AVDELNING
HUMLAN
Hej!
Vi vill börja med att tacka er föräldrar för visad förståelse genom att följa samhällets
restriktioner under denna turbulenta tid med Coronaviruset. Vi följer kontinuerligt
uppdateringen från Folkhälsomyndigheten. Det innebär att vi tillsammans får fortsätta att ta ansvar för att följa restriktioner kring att barn med förkylningssymtom
även lindriga får stanna hemma från förskolan. Vi kan behöva kontakta er föräldrar
då vi gör bedömningen att barnet behöver hämtas. Vi upplever ingen oro hos barnen. Våra tankar är att barnen ska kunna uppleva förskolan som ”vanligt” med
samma rutiner och innehåll fri från ständigt flöde av rapportering kring Corona.
Här är en länk från Vaggeryds kommun med frågor och svar kring Corona . https://
www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/viktigt-just-nu/fragor- och-svar-till-vardnadshavare.html
Vi har skolat in ytterligare ett barn på Humlan vilket betyder att vi har 14 barn i
gruppen. Vi jobbar mycket med grundverksamheten samt våra värdeord så att barnen ska lära sig våra rutiner och att vi alla får lära känna varandra, både vuxna/
barn och barn/barn. Framöver kommer vi att dela in barnen i åldersgrupper på tisdagar och torsdagar för att få en lugnare miljö samt kunna utmana utifrån deras
nivå.
Vid lucia fick ni vårdnadshavare lägga en frivillig fikapeng och för dessa pengar har
förskolan köpt in nya böcker. Vi har lyssnat in vad barnen önskat och köpt in faktaböcker och vanliga barnböcker som är mycket omtyckta av barnen.
Vi uppmärksammade downsyndrom-dagen genom att rocka sockorna och pratade
om att vi alla är olika och att det är bra. Vi såg ett kort inslag där en pojke med
downsyndrom förklarade vad det är också sjöng vi sången rocka sockorna. ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla
människors lika värde... ” lpfö-2020
Lördagen den 25 april är det arbetsdag på Tofthagaskolan. Kom gärna och hjälp till
för att göra miljön bättre för barnen. Drop in från kl 8.00.
Tveka aldrig på att från oss om det är något ni undrar över!
/Amanda, Kajsa, Maria, Jonna
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