Augustbrev for Dagros 2019
I år har vi to satsingsområder: «Livet på gården» og «eventyr».
I august har vi hovedfokus på å bli kjent med hverandre, skape
trygghet og nye relasjoner. Vil vi samtidig snakke om dyra vi
har her på vår egen gård, og maskinene som blir brukt på
gården på denne årstiden.
Mandag
Tirsdag
Gruppen vil bli
Rødkløverkor
delt inn i
annenhver uke.
aldersgrupper hver
mandag.
Vi kaller 3
åringene for
løvetann (8 barn),
4 åringene for
blåklokker (10
barn) og 5
åringene for
rødkløvere (6
barn).
Løvetann:
Lekegrupper inne
Blåklokkene:Tur
Rødkløvere:
Rødkløverklubb

Avdelingsmøter
på huset.
Annenhver uke
har Dagros
avdelingsmøte
fra 12:3014:00. Da
passer faste
voksne fra
andre
avdelinger på
våre barn.
Her planlegger
vi, evaluerer og
diskuterer fag.

Onsdag
Kristensamling

Varm mat.
Fjosdag,
Vi rullerer på
hvem som er
med i fjoset,
og hvem som
er igjen på
avdelingen og
lager varm
lunsj.
Iselin er med
oss og gir
barna
anledning til å
ri på ponnien.

Torsdag og Fredag
Barnegruppen deles i to faste grupper
torsdag og fredag.
Gruppene går på tur den ene dagen og er
på avdelingen den andre dagen
Når de skal på tur har de med seg en
tursekk hjemmefra, hvor de har med seg
ett klesskift (i en pose, så det ikke blir
vått) og en drikkeflaske med vann.
Dagen de er på avdeling har de
temasamling og en aktivitet knyttet opp
mot temaet.
Gruppene vil henge på oppslagstavlen,
slik at du bvet hvilken dag barnet ditt skal
på tur.

Husk:
Hipp hipp hurra!

Jakob blir 3 år
23.august
Gratulerer så mye
med dagen!

Fredag 16.augustplanleggingsdag,
barnehagen er da stengt

August er en måned hvor det skjer en del endringer for mange.
Vi sier farvel til skolebarna, og ønsker dem lykke til med

NB!

skolestart! Samtidig ønsker vi løvetennene hjertelig

Tilatelses/

velkommen til oss fra småbarns avdelingene. Nå skal gruppen

reservasjons

få sette seg, og ditt barn skal finne sin plass i gruppen.

skjema:
Hvis dere har

Å være barn i barnehagen kan være travelt, særlig når det er litt
endringer. Det blir mange nye inntrykk, opplevelser og
erfaringer. De barna som var yngst i fjor, er plutselig ikke yngst
lenger. Fjorårets blåklokker er nå rødkløvere og plutselig eldst.
Disse to gruppene vil nå oppleve at det stilles litt høyere krav til
dem, nå som de er eldre. Vi har pratet mye i forkant om det å
være et godt forbilde, at de som er yngre ofte ser på de eldre og
lærer av det de gjør. Vi har også pratet om hvordan vi kan ta i
mot de nye barna på en god måte Alle har fått hjem bilder av
barna som går på dagros, oppfordrer dere til å se på bildene
sammen med ditt barn, prat om de nye barna og snakk om at
det er kjekt å få enda

Flere venner!
Barna har godt av å få ro og avslapning
iløpet av barnehage dagen. Vi ønsker
derfor å gi barna valget å hvile etter
lunsj. Da leser vi bok eller hører på rolig
musikk. En pust i bakken før vi
fortsetter leken ute. De som er mer klar
for lek og moro får velge å gå ut.
Ikke nøl med å ta kontakt, dersom det er
noe dere lurer på/ tenker på. Vi er alltid
klar for en prat 

flyttet, byttet
telefon nr. eller
annet, gi oss
beskjed- slik at
vi får oppdatert
skjemaene.

