Månadsbrev april, avdelning 5
Nu har klockorna vridits mot sommaren. På förskolan märks det tydligt för utevistelsen på
eftermiddagarna är nu längre än tidigare då barn och pedagoger är ute fram till förskolan
stänger klockan 17.30.
April månad gick fort som vinden. Barnen odlade i klassrummet och de små plantorna ska nu
planteras utomhus. Barnens observationer om växternas kretslopp fortsätter.
Till påsk gjorde barnen påskpyssel och veckan före åt vi traditionell påsk lunch. Det var festligt
och vackert dukat i matsalen. Våra äldsta barn hade pysslat påskliljor som bordsdekoration.
Barnen hämtade sin mat från ett långbord där man hittade massor av god mat.
För ett par veckor sedan framträdde skolbarnen med sångprogram ”Lejonkungen” för
förskolebarnen i Korskyrkans gymnastiksal. Barnen lyssnade under total tystnad. Alla barn
väntar nu på att få börja i skolan för där får man göra musikal.
Våra blivande skolbarn har gjort sitt första skolbesök. Det blev inte dans. ”Vi gjorde läxor”,
informerade de.
Våra äldsta barn har besökt Bror Hjorths Hus och såg utställningen av barnbokskonstnären
Kitty Crowther. Hon har en engelsk pappa och svensk mamma, själv bor hon i Belgien. År 2010
fick hon ALMA-priset för sitt bilderboksskapande. Hon har gett ut fler än 40 böcker varav
tjugotal är översatta på svenska. Hon ritar bilder som barnen kan lätt tolka från till sin
verklighet.
Barnen blev inspirerade av hennes konst och berättelser. När de kom
tillbaka till förskolan berättade de om bilderna för de andra barnen. I
förskolan har vi läst hennes bok ”Farwest” och tittat på bilderna. Barnen
har härmat Kitty Crowthers stil när de ritar med färgpennorna
Bilden är från boken ”Farwest”. Bokens berättelse grundar sig i en belgisk ramsa:
”Jaga hela dagen, då blir platsen tagen.”

Vi välkomnar ett nytt barn, Leonie, i vår grupp. Leonie kommer från en av
småbarnsavdelningarna.

Den 11 juni kl 14.30 är ni välkomna till sommarfest. Information om den kommer
senare på anslagstavlan.

Vi ser fram emot en varm maj-månad – åtminstone lika varm som de sista veckorna i april!
Ann-Britt, Francesca, Kristoffer, Ninni och Orvokki

