Månedsbrev for Drømmehagen
Litt om oppstarten

Viktige datoer:

Tenk at august måned er allerede over. Vi har hatt
en fin oppstart i barnehagen. Vi er godt i gang
med tilvenning og de ”nye” barna begynner sakte
men sikkert å bli kjent med barnehagerutinene.
Allerede er forventningene der når vi setter oss i
samling, synger godmorgen til hverandre og finner
såpeboblene i den lille kofforten. Da skal vi blåse
bobler og synge ”ai ai” og navnet på alle barna.
Lik start på dagen hver dag. De faste rutinene vi
har gjennom hele dagen vet vi gir trygghet, ro og
forutsigbarhet.

Foreldremøte Tirsdag17. september.

Vi minner om at det er en stor overgang og
begynne i barnehagen. Det er mange inntrykk som
skal fordøyes etter en barnehagedag og det kan
påvirke både søvn, mat og humør i en god tid til.
Kanskje er det litt seperasjonsangst hjemme også
når dere forsvinner av syne kun et lite øyeblikk?
Men dette er altså helt normalt 
For de ”gamle” barna stilles det nå kanskje litt
andre forventninger og de må forholde seg til at
nye barn skal bli en del av gruppa. Dette
innebærer også flere voksne å forholde seg til,
med foreldre som er med under tilvenningen. Det
er en annerledes hverdag for dem også nå i
starten.
Vi har sett mye god gjensynsglede etter ferien og
enda mer av den gode samhandlingen i leken.
Dette særlig gjennom den karakteristiske
småbarnsleken ”toddler/tumlelek. De fryder seg og
ler når de løper sammen ned bakken på
avdelingen eller kaster seg i putene på
puterommet. Dette er den første sosiale leken som
er så viktig for å bygge relasjoner. Vi gleder oss
over å følge barna «våre» videre og se vennskap
som kommer til å blomstre enda mer utover høsten!
Tilvenning
I august begynte Celine, Eva, William og Matheo på
Drømmehagen. I september begynner Tilde og Johan.
Vi gleder oss til å bli bedre kjent med hver og en av
dere! Varmt velkommen.

Mer info kommer etterhvert, men sett
av datoen!
Vi anbefaler ALLE å komme! Det blir en
kveld med nyttig og viktig informasjon,
presentasjon av planer for året og
mulighet til å bli bedre kjent med
ansatte og andre foreldrene.

Benedikte blir 2 år 6.september
Sofie blir 2 år 15. september

September måned
Vi fortsetter denne måneden med
samme tema: Bli kjent
Vi er enda i tilvenning og den faste
ukesrytmen starter vi ikke med helt
enda. Vi er opptatt av å være mye
på gulvet i tilgjengelig høyde for å
kunne bygge relasjoner. Vi starter
med å bli kjent inne på avdelingen
og etter hvert ute. Vi bruker
Småland aktivt (det lille inngjerte
området rett overfor
Drømmehagen). Her blir alle
inntrykkene utendørs tatt inn i
passelige doser nå i starten. Vi har
en fast fjosdag i uka og her vil
barna bli kjent med tunet, fjoset og
dyrene våre i barnas tempo.

Månedsbrev for Drømmehagen
Personalet på Drømmehagen 2018/2019 er:

Hva trenger barnet i barnehagen nå?

Tone Linn Madland

pedagogisk leder

Inne på badet:

Lene Ø. Vassbakk

barnehagelærer

Karen M. Bore

konstituert
barnehagelærer

Eilen S. Hustad

medarbeider

Åse Mellemstrand

medarbeider

Unni Thommassen

medarbeider

Barnegruppen 2019/2020
Barn født i 2017:
Tiril, Peter, Benedikte, Håvard, Håkon, Sofie
Eliah og Celine.
Barn født i 2018:
Matheo, Eva, William, Johan, Tilde og
Dennis.

 Body/genser, bukse, sokker og
strømpebukse.
(Kan godt være to skift av hver)
 Bleier. (Vi gir beskjed når det er
tomt, og dere kjøper ny).
I den øverste boksen i garderoben:
 Mellomlag under regntøy:
Ull- eller fleecegenser og bukse
(evnt hel dress.)
Åpen hylle:
 Tynn lue/pannebånd
 Solhatt/caps
 Tykkere lue og hals når det blir
kaldere
Lukket skap:
 Tutt og/eller bamse.
 evnt solbriller, kremer og div.
På knaggen/skohylla:

Dagsrytmen:
07:00 Barnehagen åpner
07:30-08:30 Frokost. (De som skal spise i bhg må
ha kommet til 08:15. ellers må de ha spist hjemme)

09:00 Samling
Etter samling har vi lek og aktiviteter inne
eller ute
10:45 Lunsj
ca 11.30 og utover er det bleieskift,
hvilestund og legging.
14:00 Fruktmåltid og videre lek ute eller inne.
(Etter frukten sjekker vi også bleiene igjen.)
16:30 Barnehagen stenger

 Tynn dress (tykk dress mot vinteren)
 Jakke
 Joggesko (vintersko)
Inni tørkerommet:
 Støvler
 Regntøy
Kasse i åpen hylle ved utgangsdøra
 Pose til vogna
Det er dere foreldre som har ansvaret for å
holde orden på barnets plass! Sjekk ofte
(helst hver dag) og merk alt av utstyr og
klær.
På de våteste dagene anbefaler vi å ta med
regntøy og støvler hjem for å tørke.

