FÖRSKOLAN SPINDELBLOMMAN
FÖRÄLDRABREV

Föräldrabrev vecka 3
Hoppas att alla har haft en riktigt härlig jul och välkomna tillbaka! De
här första veckorna på det nya året har det varit full fart här på
Spindelblomman med inskolning, planering inför kommande veckors
projekt och i fredags fick … och … sina PIM diplom i praktisk IT- och
Mediekompetens.
Projekt
Den här veckan startar vi upp projektet kring ”Biologisk mångfald” igen där spåret
fortfarande är att utforska mossor. Förra året fick barnen syn på olika sorters
mossor som de utforskade, beskrev och avbildade i olika material. Barnen såg
likheter och skillnader hos olika mossor och några barn fick ta med sig material
hemifrån som liknade mossa. Vi studerade mossa och mossliknande saker i
mikroskåp och overhead och vid några tillfällen hade vi tur och fick se några djur.
Några barn sa att mossan gömde sig och fick fotografera gömställena. Men vad
gömmer sig i mossan? I år vill vi fördjupa moss-spåret med att titta på hur barnen
bygger system och med system menar vi relationer mellan till exempel:





Mossa-djur
Mossa-växter
Mossa-människa
Mossa-djur människor

Ny medarbetare: (förskollärare)
Vi ser fram emot vår nya medarbetare som är alldeles nyexaminerad från
lärarhögskolan med inriktning Reggio Emilia. Hon ser fram emot att träffa och
lära känna er alla samt att delta i vårt projekt då hon har ett stort intresse för
naturvetenskap. Hon är även intresserad av musik och bildskapande.
Kulturaktivitet (dansföreställning)
Alla barn som har fyllt tre år kommer måndagen den 23 januari kl 10.45 gå på en
dansföreställning i Skarpnäcks kulturhus. Föreställningen heter ”En dag när Victor
kokar te på marknaden i Zebraa! Det blir tjugo barn och fyra personal från
Spindelblomman som går kl 9.30 från förskolan till Skarpnäck. På tillbakavägen
tar vi tunnelbanan och vi räknar med att vara tillbaka kl 12.00 då vi äter lunch. Vi
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tar med oss matsäck från förskolan att äta på vägen eftersom lunchen blir senare
än vanligt
Rutiner
Vi vill påminna er om att vi vill ha in era barns närvarotider så att vi kan planera
verksamheten på bästa sätt!
Eftersom vi har ett varierat vinterväder vill vi att alla barn har galonbyxor som
jämt finns här på förskolan. Det kan vara kallt och torrt på morgonen och sedan
blött på eftermiddagen. Samma sak gäller med vantar. Fingervantar blir ofta blöta
och händerna kalla och frusna. Barnen behöver fler par varma vintervantar som
man kan byta. Vi är ute varje dag i alla väder!

Trevlig Vecka!
Pedagogerna på avdelningen
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