September brev for Regnbuen!

August har vært en god mnd der vi ser at «nye» og «gamle» barn blir kjent med hverandre og vi holder
på å danne nye Regnbuen. Vi ser at det er ei god gruppe med mange barn som er glad i å leke. Vi ser
masse god lek gjennom dagen, både inne og ute. Vi syns at de «gamle» barna er gode på å ta de
«nye» med i leken. Vi øver på at barna skal bli bevisste på om det er noen som ikke har noen å leke
med. Flott hvis dere snakker sammen med barna hjemme om dette. Vi ønsker at alle skal være
inkludert.
Vi har allerede vært på tur hele avdelingen og det fungerer veldig godt. Vi har vært på
skattejakt/naturbingo og vi har fortalt eventyr ute. Barna er engasjert og deltagende. Når vi dramatiserer
eventyr og bibelfortellinger, har vi mange gode hjelpere, mange som vil ha en rolle i fortellingen.
September begynner vi med tema dyra på garden og bruker kjekke eventyr om husdyr. Selvfølgelig
leker,tuller og ler masse sammen og knytter vennskap voksne og barn.

Foreldremøte 17 .09 kl 18.30- 20.00
Viktig info:
Tillatelse/reservasjons skjema:
Har dere flyttet, byttet telefonnummer eller
annet, gi oss beskjed så vi får oppdatert
skjemaene.
Nye barn får utdelt skjema.

Endelig er Rødklverklubben i gang!
Vi har hatt en fantastisk kjekk start og gleder oss til
fortsettelsen! Vi har startet opp med et
brannvernsopplegg, Bjørnis, som er et opplegg hvor vi
går igjennom grunnleggende brannvern. Alle barna vil få
med seg denne sekken hjem med Bjørnis bamsen, hvor
instrukser på hva som skal bli gjort ligger oppi. Fint om
dere går igjennom dette sammen med ditt barn.

Tema: Livet på gården
Hipp hipp hurra!
Mathias 08.09. – 4 år!
Jonah 10.09 – 3 år!
Kjellaug 17.09
Vi gratulerer så mye med dagen!

Fra jord til bord
Denne måneden skal vi fordype oss mer i hva som skjer på
gården på høsten. Allerede har vi sett skjæring av korn, og
det er epler på trærne. Mmmmm
Vi skal høste og lage mat. Lære om at det vi sår, kan vi
høste.. Høre eventyr om den lille røde høna og lære sang om
eplet. Det er mye å glede seg til.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Aldersinndelte
grupper.

Rødkløver kor
(partallsuker)

Turdag for hele
avdelingen.

Fjosdag

Kristensamling

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

Avdelingsmøter
på huset.

Vi går til berget,
og ser det
fuglerike
Vasshusvannet.Studerer
planter og
innsekter, og
gapahuk og
bålbrenning og
mye annet kjekt!

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!

Vi forteller historier fra
bibelen og synger kristne
sanger.

Partallsuker 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.

Nb! Vi rydder kl
9.00 for å komme
raskt ut.

Garderoben:

Grupper:

Hvert barn har sin plass i garderoben. Her har de sin
egen kasse med navn på. I kassen har barnet
skiftetøy i en åpne og lukke- pose, tykk genser, lue
og votter når det trengs.

Løvetann: Lærke, Kian, Celine, Inger, Jonah, Jenny HG, Arielle
og Emma

På knaggen under henges jakke og dress. Sko
settes i hyllen under benken.
Regntøy og støvler henges i yttergarderoben (der
hvor tørkeskapet står og toalettet er). Alle barna har
sin egen plass til støvler og regntøy.

Blåklokke: Thea, Sem, Renea, Nikolai, Mathias, Mari, Malvin,
Live, Leon, Jenny, Jenni (2015).
Rødkløver: Sebastian, Mathea V, Mathea HG, Lillian, Andreas
(2014).

Sjekk ofte om alt ditt barn trenger, er å finne på
plassen. Klær og sko etter vær.
Merk alt du orker!

Spør om du lurer på noe!

Vasshus Gardsbarnehage
Telefon
Administrasjon /kontor:
51 42 39 78
Regnbuen: 941 38 732
Mail adr.:vagaba@online.no
www.vasshusgardsbarnehage.no

