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Hänt på Luren v.12
Hej. 
Denna vecka har solen strålat på oss och vi har haft mycket lek ute både 
uppe på fotbollsplanen och på matsalsgården. Vi kämpar mycket med att få 
barnen att klä på sig ordentligt, för även om det är sol är det ju faktiskt inte
så varmt ännu, barnen klär sig gärna i t-shirt och tar av sig skorna på 
fotbollsplanen. I måndags var vi i skogen med paprikorna, fantasin har inga 
gränser när det finns tillgång till träd, pinnar, kojor och annat spännande. 
På spelhålan denna vecka fick barnen lära sig skipbo, ett kortspel där vi 
tränar bland annat siffror och talordning. På teatern fick barnen själva 
komma på en historia med början mitten och slut och spela upp för 
kompisarna. 
Denna fredag avslutade vi med hinken och trasan och evighetsstafett på 
fotbollsplanen i solskenet. Ni kommer att få hem bra trötta barn ikväll för oj 
vad de har sprungit.
 
 
För att underlätta för oss på samlingarna vill vi be er föräldrar att hjälpa till 
med att lägg till händelser på listan t.ex om någon annan än ni 
vårdnadshavare hämtar. Det gör ni genom att gå in i kalendern och skriva 
in i rutan som heter “kommentar från vårdnadshavare”. Där går det att 
lägga in händelser för hela veckan på en gång så vet ni att t.ex farfar 
hämtar på fredag kan ni lägg till det redan på måndag.
 
Önskemål:
- Vi skulle vilja utöka/förnya vår lilla bokhylla här på Luren. Är det någon av 
er där hemma som har några roliga böcker ni vill göra er av med tar vi 
gärna emot. Har ni ett superbra boktips tar vi såklart emot även det! 
- Vi tar också gärna emot äggkartonger, toarullar och korkar till vår 
återvinning som barnen kan pyssla och skapa nya saker av.
 
Nästa vecka: 
Måndag: Palsternackorna till skogen 
Tisdag: Fritidsgympa och vi gör tvål.
Onsdag: Spelhåla och keramik
Torsdag: Teater och keramik
Fredag: Kaplastavsfinal i aulan! Finalen startar klockan 15 i aulan de barn 
som kommer att tävla för Luren är Sara, Märta R, Eva, Linda R, Malajka, 
Julia, Tomas, Anton D och Anton E
 
Vi önskar er en solig helg och fin kommande vecka!
/Karla, Lina, Emma, Maria, Bettan och Jocke


