Regnbuen

Bursdager i februar:

3.febr.: Mathea HG 5år
5.febr: Alice 6år
12.febr: Lillian 5år og
Oskar 6år

Tema denne måneden er gris og geit. Vi vil finne
ut mer om disse dyra. Hva spiser de, hva liker
de og hvordan ser bæsjen ut? Hva får vi fra
dyra? Vi vil fortelle eventyr om dyra og synge
sanger. Vi skal smake på geitost og bacon.

Super innsats

Månedens sang

Syns dere gjør en
super innsats når
det gjelder håndvask rutinen.

NØFFE-NØFF
Nøffe-nøff og Nøffe-no,
Var sultne begge to.
Bak den store, tunge grind
Ventet de på maten sin

Nøffe-nøff og Nøffe-no,

Viktige datoer:

Kløv å grinda begge to.

Onsdag 6: Samenes nasjonaldag. Regnbuen og Dagros har fellessamling om samene. Forteller og viser bilder.

De strakte hals og sto på tå,
Ingen middagsmat de så.

Fredag 22: Karneval
Tirsdag 26: Ha med dag, da kan alle barna har med hver sin leke. Ha
med noe de ikke er så redde for og som de er klar for å låne bort.

Nøffe-nøff og Nøffe-no,

Tone og Anne kaller inn til foreldresamtaler uke 13 og 14, følg med på
tavla i gangen.

Men med ett gikk grinda opp,

Turgrupper– og dager

De var harme begge to.

Ut for begge i galopp.

Nøffe-nøff og Nøffe-no,

Fra februar har vi to faste dager til tur; onsdag og fredag, slik at alle får gå
på tur i løpet av uka.
Tur på onsdager: Sebastian, Andreas, Jenny T, Jenni US, Mathea HG,
Mathea V, Alice, Miriam, Lillian, Max, Joar, Sem, Nikolai.

Tenk, da fikk de begge to.

Se at Guri maten slo,
I den store grisetro.

Tur på fredager: Leon, Mathias, Thea, Regine, Victoria,
Malvin, Live, Oskar, Thomas, Renea og Mari.
Nærmere våren skal vi ha felles tur for hele Regnbuen,
da er det onsdag som blir vår faste turdag.

Nøffe-nøff og Nøffe-no.
Grådig var de begge to.
Stupte like i sitt fat,

Vasshus Gardsbarnehage
Administrasjon /kontor: 51 42 39 78
Regnbuen: 94 13 87 32
Mail.:vagaba@online.no
www.vasshusgardsbarnehage.no

Sjekk kassen for varme klær,
votter og skift. Det er veldig
kaldt ute. Ta gjerne med deg
kassen hjem i helga, for å holde oversikten.

Sto på hodet i sin mat.

