VECKOBREV FA

V 42-43

Hej! Nu är verkligen hösten här med sina vackra färger, så vackert det är! Men vilken konstig morgon vi hade i
tisdags. Solen ville aldrig gå upp kändes det som och barnen trodde att det var natt hela förmiddagen.
Förklaringen kunde vi läsa om i tidningen senare… att det troligen var ett väderfenomen utifrån den orkan som
funnits över Azorerna och även brandrök.
SIMSKOLAN gick som en dans även den här veckan och alla tränar och gör sitt bästa hela tiden, toppen FA!
Stort beröm till er alla från oss alla. Nästa vecka hoppas vi på en lika fin stund.
EN TANDHYGEINIST kommer på besök till oss i FA på tisdag kl 9.30. Hon kommer att berätta och visa om
vikten av att ta hand om sina tänder på bästa sätt. Barnen kommer även att få prova på att borsta sina tänder
tillsammans med henne.
FN DAGEN den 24/10 uppmärksammar vi på tisdag, genom sång, bild och i diskussioner om barnkonventionen.
SKOGEN och trollen kommer att få vänta på oss några veckor eftersom att vi har lite annat för oss, under veckan
som gick har vi arbetat med teknik utomhus vid Skeppets lekpark. De områden vi arbetar med just nu är
gravitation, friktion och fart/acceleration. Det kan låta svårt men barnen är jätte intresserade och deltar aktivt vid
de olika experiment vi gör t ex vad faller snabbast ner till marken ett löv eller en sten, en burk med ett batteri eller
en burk utan ett batteri…? Vi experimenterar även med friktion, vilket åker snabbast ner för en rutschkana ett löv
eller en sten, en stor eller en liten sten. Varför kan man inte stanna i luften när man hoppar? Det är så spännande
att höra barnens diskussioner och tankar…
MUSIKLEK & BIBLIOTEK är det på fredag för Månarna, ta med utläst lånebok då. Veckan efter lovet går hela
klassen till biblioteket för att lämna tillbaka och låna nya böcker, så att Solarna inte får vänta allt för länge
eftersom att det är lov v 44 när det egentligen är Solarnas tur att gå till biblioteket.
IDROTT med hinderbana har vi haft denna vecka och eftersom att alla tyckte det var toppenkul och dessutom var
så hjälpsamma med att plocka undan gör vi en ny hinderbana på måndag också.
Fredag 27/10 = Halloweendag. Oj vad det pysslas och pyntas inför Halloween nu, vi längtar verkligen efter den
dagen. Vi har resonerat så här tillsammans med barnen i klassen, då det gäller utklädnad De som vill får gärna
komma utklädda den här dagen: Alla barn får klä ut sig till vad de vill och vi kommer att titta på varandras
utklädnad den dagen, om någon tycker att det är en för ”läskig” utklädnad kanske vi får göra om den något, t ex
ta av sig en mask eller så. Det går bra att komma utklädd direkt på morgonen iså fall. Vi kommer att leka, pyssla,
äta något gott, titta på film och annat skoj.
LUCIA med alla förskoleklasser har vi den 15 december kl. 15.30, hoppas du har möjlighet att komma.
Välkomna! Mer information kommer senare.
MÅNDAG: IDROTT – Ta med ombyte och handduk
TISDAG: TANDHYGEINIST, Äventyr - Månar
ONSDAG: Pyssel, Simskola – ta med badkläder och handduk
TORSDAG: UTEDAG
FREDAG: HALLOWEENDAG - utklädnad. Bibliotek ALLA, Musiklek
V 44 : HÖSTLOV

Hälsningar
Fröknarna I FA

(fritidsinformation kommer under nästa vecka)

