Mai brev for Regnbuen
Solkrem
Viktige datoer:












Onsdag 01.05 –
Barnehagen er stengt!
Offisiell høytidsdag
Tirsdag 07.05 –
Foreldrekaffi i berget! Vi
starter 15.00 og griller frem
til kl. 16.00. Foreldre og
søsken er invitert til å være
sammen med oss denne
ettermiddagen. Barna vil
synge litt for dere kl.15.00.
Lurt å ta med noe å sitte
på.
Torsdag 16.05 – Mini 17.
mai feiring i barnehagen for
barna.
Fredag 17.05 –
Barnehagen er stengt.
Norges nasjonaldag.
Torsdag 30.05 –
Kristihimmelfartsdag.
Barnehagen er stengt!
Minner og om de to
planleggingsdagene vi
har 6. og 7. juni.
Barnehagen er da stengt!

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 morgningen av.

Hipp hipp hurra!
12.05 – Victoria 6 år!
21.05 – Joar 6 år!
25.05 – Mathea V. 5 år!
Vi gratulerer så mye med
dagen!!!

Bamse til Ukraina.
Personalet i barnehagen reiser til
Ukraina 6-10. juni, og i den
forbindelse har vi lyst å gi barna en
mulighet til å bidra.
Barna som ønsker kan ta med seg
en bamse til barnehagen (en de ikke
bruker selv lenger, og som de har
lyst å gi bort), vi tar bilde av barnet i
barnehagen og henger bilde av
barnet på bamsen.
Når vi er i Ukraina gir vi bamsen til
barna der, tar bildet av barnet som
får bamsen og viser dette til barna i
barnehagen når vi kommer hjem.

Hei!

April har vært en gøy måned hvor vi pratet mye om påsken. Vi hadde
påskevandring som var en helt magisk dag. Barna storkoset seg og
det ble en skikkelig fest dag. Vi fikk og laget noe påskepynt og hadde
mange kjekke samlinger om påske.
Ellers er det mye snakk om fugler og insekter. Våren er et tema som
vi og drar med oss inn i mai. Vi ønsker å gå enda mer på tur og nytte
oss av de gode vårdagene ute. Vi ser at barna trives godt ute og vi
ser at det er godt for mange å få være ute.

Tema:
Denne måneden vil vi snakke om
hvorfor vi feirer 17. mai. Vi skal øve på
sanger og øve på å gå i tog.
Vi fortsetter med vår som tema. Her vil
vi snakke om insekter og fugler.
Fortsette videre med det vi jobber
med. Vi skal så og ha kjekke
formingsaktiviteter. Vi gleder oss!

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Aldersinndelte
grupper.

Rødkløver kor
(partallsuker).

Turdag

Kristensamling

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

Avdelingsmøter på
huset.

Fjosdag
½ gruppe i fjoset og
½ gruppe inne

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.

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!

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

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).

Hysj, kan du høre gresset gro?
Hysj, kan du høre en metemark
som lo?
Hysj, kan du høre en maur gå
forbi?
Da skal du være helt stille og si:

Hei, alle insekter, alle små dyr,
dere som kryper og kravler og kryr,
jeg er et menneske og jeg er snill,
vær i min hage så lenge du vil!

Hysj, vi må være stille nå,
ingen må skremme de mange
tusen små,
og når det kommer en bille forbi,
da skal du vinke med hånden og si:

Hei, alle insekter, alle små dyr,
dere som kryper og kravler og kryr,
jeg er et menneske og jeg er snill,
vær i min hage så lenge du vil!

Foreldresamtaler
Takk for kjekke
foreldresamtaler i
april/mai. Takk for alle
tilbakemeldinger og for
deres åpenhet og tillit til
oss.

