Juni brev for Regnbuen
Viktige datoer:













4.juni - Lærer fra Bore skole
kommer på besøk
Torsdag 06. og fredag 07.juni
– Barnehagen er stengt!
Planleggingsdager
Personalet reiser til Ukraina
Mandag 10.juni – 2.pinsedag
barnehagen stengt
Torsdag 13.juni Sommerfest i
barnehagen kl 15.00-17.00
Mandag 17.06 Rødkløvertur til
Åslandsnuten. Vennligst
lever innen kl. 09.00 denne
dagen! Husk BILSTOL!
Torsdag 20.juni
Rødkløverfest kl. 17.00-18.30
(Kun for rødkløver barna.)
Uke 24 har vi praksiselev fra
Tryggheim ungdomsskole. Hun
heter Dina.
Minner om planleggingsdagen i
august som er 16/8 – 19.

Solkrem
Minner om at det kan være lurt å smøre med
solkrem før barnet kommer i barnehagen på
solfylte dager. Vi tar en smørerunde midt på
dagen, men kan være lurt å være smurt i fra
morgenen av.

Hipp hipp hurra!
19.06 – Nikolai 4 år!
21.06 – vi feirer Tone som
fyller året 21.07!
27.06 –Vi feirer Regine som
blir 6år 2.juli!
27.06 – Iselin fyller året!
Vi gratulerer så mye med dagen!!!

Bamsene til Ukraina.
TUSEN TAKK for alle bamsene dere har gitt. Nå gleder vi oss til å reise til
Ukraina og gi dem til barna der. Det blir spennende! Takk for at mange av
dere har kjøpt pannebånd og luer til inntekt for Ukraina. Vi bruker pengene
til å kjøpe mat til barn vi skal treffe på turen vår.
Vi vil legge ut litt bilder på facebook på Vasshus gardsbarnehage underveis så kan dere
følge med på hva vi holder på med. Vil dere lese mer om prosjektene i Ukraina og det vi
skal være med på, kan dere gå inn på www.kpk-ukraina.com eller Stiftelsen Kpk Ukraina
på facebook, der er det ofte oppdateringer om det som skjer. Kjekt om dere viser litt bilder
til barna mens vi er borte, så skjønner de enda mer om turen vår

Tema:
Denne måneden fortsetter vi med tema
insekt. Vi har tyvstarta litt og vi har fortalt
om makker og marihøner. Når vi er ute på
tur leiter vi etter forskjellige insekter. Vi skal
lage edderkoppnett på tur i Berget. Vi skal
finne ut hva de spiser, hvor mange bein de
har osv.

Juni!

Nå går det mot avslutning av dette barnehageåret og for noen av barna er det de
siste dagene i Vasshus gardsbarnehage. Det er alltid vemodig å avslutte, for vi
har blitt så glad i Rødkløvergjengen vår. En livlig og herlig gjeng!
Avslutningsfesten skal de selv være med å planlegge og gjennomføre. Det pleier
å være stor stas!
Vi har begynt med overgangsarbeidet fra liten til stor avdeling. Vi har hatt besøk
av «de små» på Regnbuen og de har vært med oss på tur. Regnbuen barna er
veldig fine med de små, de tar hensyn og de inkluderer i leken. Det får de mye
skryt for!!
Tusen takk for et flott samarbeid vi har hatt dette året! Nå går det mot slutten av
barnehageåret og vi har fått delt mange fine stunder sammen med de herlige
barna deres! Vi ønsker alle førskolebarna lykke til på skolen til høsten, og gleder
oss til å ta fatt på et nytt spennende barnehageår for de barna som fortsetter til
høsten! Ønsker dere en riktig god sommerferie! Nyt tiden sammen!

