Januar brev for Regnbuen
Godt nytt år!
Viktige datoer:
2. Januar: Planleggingsdag.
Barnehagen er da stengt!
Torsdag 31.01.19: Skole besøk til
Bore Skule for de barna som skal
starte der til høsten. Husk å sette
igjen bilstol!

Vi håper at dere alle har hatt
en fantastisk julefeiring.
Håper at dere har fått kjent på
julefreden og at dere har fått
god tid til å kose dere
sammen med deres kjære.

Hipp hipp hurra!
Anne fyller året 11. Januar
Gratulerer så mye med
dagen!!!

Nå er vi kjempe klar til å ta
fatt på et nytt år med nye
muligheter!

Hei!
Desember var en måned full av kjekke aktiviteter, samlinger og opplevelser.
Vi startet tidlig med julegaver i november og jobbet oss inn i desember med
å gjøre ferdige gavene. En spennende og kjekk prosess.
Vi startet første uken i desember med nissefest i berget. Dagros og
Regnbuen fikk kjøre traktor bort til berget hvor vi hadde juletregang rundt et
pyntet juletre som sto der. Vi fikk høre om nisse rød og nisseblå i
samlingen. Så kom selveste nissen på fir hjuler og delte ut gave til alle
barna. Kjempe spennende! Vi koste oss med pølser til lunsjen.

Tema:
Denne måneden skal vi ha kua som tema.
Her skal vi få lære mye forskjellig om kua
og hva vi kan få av kua. Det er mye vi kan
lage av melka vi får av kua og kjøtt får vi
fra oksen.

Lucia dagen ble og feiret. Rødkløverene gikk i luciatog rundt til alle i
barnehagen og delte ut lussekatter. Til og med Helga, Bjarte og Kari
Synnøve fikk besøk av det fine toget. Det var et nydelig luciatog og nydelig
sang.
Rødkløverene har i lang tid øvd på julespill, og endelig var dagen kommet
for da de skulle få vise det til alle i barnehagen og dere foreldre. Først fikk
barna i barnehagen se det på stallfesten hvor vi etterpå fikk deilig grøt som
Helga kokte til hele barnehagen. Dagen etter var det foreldrene sin tur til å
få se julespillet. Blåklokkene og løvetennene hadde øvd på sanger og en
dans som de fikk vise frem. Alle var så flinke og vi er kjempe stolte av alle
barna og alt de fikk til! Utrolig kjekt at så mange fikk til å komme.
Som en fin avslutning på en kjekk desember fikk vi til et kirkebesøk. Veldig
koselig julespill i kirken og god stemning.

Skolebesøk
Denne måneden starter vi opp med skolebesøk på Bore skule. Planen er å møtes et par ganger
i løpet av våren. Her treffer vi andre barnehager som og har barn som skal starte opp på Bore
skule til høsten.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Aldersinndelte
grupper.

Rødkløver kor
(partallsuker).

Turdag for ½
gruppa.

Samling
Kristensamling

Løvetann (3
åringene),
Blåklokker (4
åringene) og
Rødkløvere (5
åringene).

Avdelingsmøter på
huset.

Vi går mye bort
turområdet vårt,
berget, som byr på
motoriske
utfordringer og
spennende ting og
utforske i naturen.
Alt fra det fuglerike
Vasshusvannet til å
studere planter og
innsekter. Vi har og
gapahuk som vi
benytter oss av,
hvor vi kan brenne
bål og mye annet
kjekt!

Fjosdag og turdag
for ½ gruppa som
ikke var på tur i går.

Oddetallsuker har
Regnbuen
avdelingsmøte fra
12:30-14:00. Da
passer faste
voksne fra andre
avdelinger på våre
barn. Her
planlegger vi,
evaluerer og
diskuterer fag.
Kristensamling.

Aldersinndelte grupper:
Løvetann: Thea, Sem,
Renea, Nikolai, Mathias,
Mari, Malvin, Live, Leon,
Jenny, Jenni (2015)
Blåklokke: Sebastian,
Mathea V, Mathea HG,
Lillian, Andreas (2014)
Rødkløver: Viktoria,
Thomas, Regine, Oskar,
Miriam, Max, Joar, Alice
(2013).

Turgrupper:
1: Leon, Mathias, Thea, Regine,
Mathea V, Victoria, Malvin, Live,
Oskar, Thomas, Renea og Mari.
2: Sebastian, Andreas, Jenny T,
Jenni US, Mathea HG, Alice,
Miriam, Lillian, Max, Joar, Sem og
Nicolai.

Fjos:
Her er vi inne og
steller og mater
dyra. Vi passer på
at de har det godt
og vi synes det er
kjempe gøy å kose
med dem!

Månedens sang

Håndvask

Kua mi, jeg takker deg
deilig melk du gir til meg.
Hver en dag jeg til mitt
brød,
drikker melka di så søt.

I vintermånedene ofte ser
vi ofte en økning i antall
syke barn i barnehagen. Vi
har i den forbindelse et
ønske om et felles prosjekt
sammen med dere foreldre
og barna deres.

Ikke ta de visene strå,
saftig gras du ete må!
Det gjør melken din så
søt.
Her er engen frisk og bløt.
Her de vakre blomster
står,
her den vesle bekken går;
her er mat ved kratt og sti.
Et nå godt, du kua mi.

Prosjektet går ut på å ha
ekstra fokus på håndvask
både i barnehagen, men
også i henting og levering.
Vi ønsker at dere foreldre
følger barnet deres inn på
do og vasker hendene
sammen, før dere leverer
barnet om morgenen. Når
dere henter vasker dere
også hender sammen før
dere går for dagen.
Vi håper at dette vil gi en
positiv effekt, og at vi ser at
færre barn må være
hjemme pga. sykdom.

