Me ser tilbake på mai………
Me har snakka mykje om at me skal feira bursdagen til
Norge, landet vårt. Før 17.mai hadde me ”Lille 17.mai”
i barnehagen. Då gjekk me i tog og kosa oss med pølse
og is.
Ute har me sett på alt som skjer i naturen, alle vårteikn,
-som viser at sommeren er på veg.
Me liker godt å gå ned til gjerdet for å helse på hestane
og å kikka etter lamma og sauene. Av og til gjev me
sauene litt skjeva.
Sykkler og traktorer er flittig i bruk når me er ute i
barnehagen. Me ser og at barna beveger seg over
større områder, og at dei leker godt ilag med
kvarandre. Det er lett å bevege seg og kome seg rundt
når ein ikkje treng å ha på vinterdress! Herlig!!

Drømmehagen

Månedsbrev
juni

”I barnehagen skal alle barn kunne erfare å vere viktige for
fellesskapet og vere i positivt samspel med andre barn og
vaksne. Barnehagen skal aktivt leggje til rette for utvikling
av vennskap og sosialt fellesskap. Sjølvkjensla til barna skal
støttast, samtidig som barna får hjelp til å meistre balansen
mellom å dekkje sine eigne behov og ta omsyn til andre sine
behov.”
Rammeplanen, s.22-23

Me gratulerer!
Juni:
Tone Linn som fyller år 13.juni og
Lene som fyller år 23.juni.

Juli:
Kian som blir 3 år 20.juli og
Jenny som blir 3 år 31.juli
HIPP HURRA!!!

Det er spennende å følge barnegruppen et år. Nå ser
vi hvordan barnas utvikling og arbeidet med å skape
trygghet og vennskap preger måten barna forholder
seg til hverandre på. De kan være lenger i lek
sammen. De klarer å løse uenigheter og konflikter
med mindre voksenstøtte og gir mye positivt til
hverandre. Det er fantastisk å se at de har blitt så glad
i hverandre og kjenner hverandre godt.
Vi er i gang med overgangsarbeidet til stor avdeling. Vi
jobber med økt selvstendighet ved måltidet, i
garderoben, i rydding og motiverer til do-gåing for de
som trenger det. Dette ønsker vi at dere også jobber
med hjemme!

Hugs:
 Torsdag 6. og fredag 7.juni er det
planleggingsdager. Barnehagen er då stengt.
Personalet skal på studietur til Ukraina.
 Torsdag 13.juni kl.15-17:
Sommerfest i barnehagen for heile familien. Sjå
eige skriv med info.
 Barnehagen held stengt heile juli. Siste dag før
sommerferie er: fredag 28.juni. Hugs å ta med heim
ALT av klede og utstyr, inkl. vogn!
 Neste barnehageår starter 1.august.
 Barna leveres som nå, på Drømmehagen, i uke 31
og 32.
 Uke 33 begynner barna som skal på stor avdeling på
Dagros og Regnbuen.

Etter sommeren byrjar eg i Trollongane barnehage på
Bryne. Tusen takk for tida eg har fått dela med dykkar
sjønne små! Eg har blitt så glad i alle isaman! Lykke til videre
både til dei som skal opp på stor avdeling, og til dei som
fortsetter på Drømmehagen.
Stor klem frå Anna

