Januar kom med både snø, is, slaps og sol.

I februar vil vi bruke mye tid på historien

Vi har fått utfordre balansen på glatta og
smakt på både snø og is. Føret har begrenset
oss litt i utelek, men vi har også fått nye,
spennende erfaringer.

om Noas ark fra Bibelen. Vi leser, synger og
leker historien. 22. ferbuar vil vi ha karneval.
Her vil også Noas ark være temaet vårt. Vi
håper at dere vil kle barna ut som dyr. Har
dere ikke noe som kan brukes som kostyme
hjemme, kan barna kle seg ut her i
barnehagen.

Vi har to sykemeldinger for tiden på Noas ark.
Kimberly er vikar for oss i 100% så lenge vi
trenger det. Det er vi utrolig glade for. Så har
vi litt forskjellige vikarer inne i 60%. Vi prøver
å få de vikarene som barna kjenner godt.
6. februar markerte vi samefolketsdag. Vi såg
på flagget og hørte eventyret om "Bjørene
som tar sola med seg i hi i mørketiden".

Vi fortsetter med temaet om traktorer og
maskiner. Barna blar i traktorblad, kjører
traktorer inne og vi synger sanger om traktor
og kjøretøy. De leker bonde, med caps på
hodet. Dette fenger godt.

Viktige datoar:
22.februar: KARNEVAL.

Super innsats!
Dere er utrolig gode til å huske håndvask!!
Vi er inne i en tid med mye forkjølelse og
sykdom. Vi vil minne om at det er
allmenntilstanden som er den viktigste
målestokk for når barnet er klar for å
komme i barnehagen. Tenk over om barnet
er klar for det barnehagedagen inneholder
av aktiviteter, sosialt samspill og
forventninger. Vi har et "rolig tempo" på
småbarns avdelingen, men dagene oppleves
allikevel slitsomme for disse små. Får ikke
barna nok hvile kan de "hangle" i lang tid.

Tema: Noas ark.
Foreldresamtaler satser vi på å ha i
uke 10 og 11.

Hipp hurra for:
Magnus 2 år 6.2.
Celine 3 år 8.2.
Emil 2 år 9.2
Arielle Janita 3 år 19.2.

