Hej alla föräldrar!
Kul att så många föräldrar kunde komma till vårt f-möte. Det var en trevlig kväll
vi hade tillsammans, med mycket prat och skratt. Det blev fina klippdockor som
ni gjorde till era barn. Barnen hade roligt när de skulle gissa vilken som var
deras.
Vi känner att era barn har börjat hitta sina rutiner och känner sig mer och mer
trygga hos oss. De har också börjat gå över på varandras avdelningar och hitta
nya kompisar att leka med. Det tycker vi är roligt.
Vi pratar mycket om hur en bra kompis ska vara. Vi har tittat på filmer från AVMedia ”vara vänner” Det är bra filmer som visar på ett bra, enkelt och tydligt
sätt hur vi ska vara mot varandra. Filmerna handlar om olika situationer som kan
hända mellan eleverna på skolan, t.ex om någon retas så vill vi att eleverna ska
stå upp för varandra och våga vara modig och säga ifrån.
Vi jobbar med siffror och har kommit till trean. Barnen får räkna och spela med
varandra i olika slags spel, där de lär sig om siffror.
I språklek har vi kommit till ord och meningar. Vi har pratat om vad ett ord är,
och att flera ord tillsammans bildar en mening.
Vi har snart haft alla inskolningssamtal och det har varit bra samtal och era barn
verkar till att kommit in bra i vår verksamhet och de känns trygga.
Tisdag 25/10 på vår idrott kommer Jives och har lite dans uppvisning för oss.
Vi kommer att byta platser i matsalen, för att barnen ska lära känna varandra
och få mer kompisar.
På fritidsverksamheten har vi och kommer att fortsätta att jobba med” hösten”.
Vi har varit i skogen och tittat på de vackra höstfärgerna, samlat löv och gör
lövtavlor, höstmålningar och ugglor mm.

Höstlov v.44 Det är lite färre barn då så vi kommer att göra olika aktiviteter
både inne och ute.
Tänk på att det börjar bli kallare så barnen behöver överdrag och en varmare
jacka och vantar och mössa. Se till att det finns extra kläder i deras lådor också.

Kom ihåg!
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