Månadsbrev maj, avdelning 4
Nu börjar sommaren knacka på dörren och vi har mycket aktivitet både inne och ute! Barnen
ser fram emot vår sommarfest och vi har börjat måla och dekorera de blomsterhattar de ska
ha på sig på festen. Vi övar våra sånger till framträdandet på samlingarna och det är extra
roligt att höra barnen ”spontansjunga” sångerna när vi är ute på gården! Information om
sommarfesten finner ni på vår anslagstavla i hallen.
Nu har vi kommit in i våra nya sommarrutiner att vara inomhus mitt på dagen. Det är många
arbeten som ska hinnas klart innan vi gör vårt sommaruppehåll och särskilt de äldre barnen
som ska börja förskoleklassen i höst är måna om att avsluta allt de har i sina mappar. Våra
yngre barn har också hittat ett fint ”flöde” under arbetspasset och har hittat sina
favoritsaker att arbeta med.
Vi vill tacka alla som kom på vårt föräldrafika den här månaden. Barnen tycker det är så
roligt att visa vad vi gör på förskolan och att äta mellanmål tillsammans är trevligt!
Den här månaden hade vi storsjung ute på gården med alla andra avdelningar och det var
mycket uppskattat! Det var avd.1 och 2 som var värdar den här gången så vi samlades på
deras gård. Nästa gång blir det vid vårt gemensamma midsommarfirande med dans kring
midsommarstången.
Vi har gallrat i vår rabatt ute och det var mycket ogräs som barnen lassade på skottkärran
och gick iväg och lämnade på vår kompost. Några av de plantor vi sådde har tagit sig och det
är spännande att se hur de växer.
Flera av fem- sexåringarna har hälsat på i sina nya skolor där de ska börja till hösten och de
har kommit tillbaka och berättat om allt nytt och spännande. Den gruppen kommer även
tillsammans med barnen från avd.5 och 6 att åka på en skogsutflykt i juni. Våra yngre barn
kommer att göra en utflykt i vårt närområde.
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