Måneden som gikk

Januar

Desember var en måned full av
kjekke aktiviteter, samlinger og
opplevelser.

Månedens tema er livet på gården, og vi
vil prate om hvordan gårdslivet er om
vinteren. Hvor får dyrene maten sin fra,
og er noen av dyrene ute til tross for at
det er vinter?

Vi startet tidlig med julegaver og
alle var ferdige med disse til
desember måned startet. Vi
hadde derfor god tid til å bake,
lage julekort, lære sanger, tegne
juletegninger m.m.
Vi startet første uken i desember
med nissefest i berget. Dette var
en knall kjekk dag! Nissen kom på
fir hjuler og delte ut gave til alle
barna. Vi grillet pølser, gikk rundt
juletre, og kjørte traktor! For en
dag!
Lucia dagen ble markert 13.
desember og rødkløverne fikk gå
i tog. De delte ut lussekatter til
alle 4 avdelingene, de var på
kontoret og delte ut til Kari
Synnøve, og tok også turen bort
til Helga og Bjarte. De sang så
fint, og var et nydelig tog
sammen!

I vintermånedene ofte ser vi ofte en
økning i antall syke barn i barnehagen. Vi
har i den forbindelse et ønske om et
felles prosjekt sammen med dere
foreldre og barna deres. Prosjektet går ut
på å ha ekstra fokus på håndvask både i
barnehagen, men også i henting og
levering. Vi ønsker at dere foreldre følger
barnet deres inn på do og vasker
hendene sammen, før dere leverer
barnet om morgenen. Når dere henter
vasker dere også hender sammen før
dere går for dagen.
Vi håper at dette vil gi en positiv effekt,
og at vi ser at færre barn må være
hjemme pga. sykdom

Vaske hender, vaske hender
Såpe på, såpe på
Vaske alle fingre, vaske alle
fingre
Tomler og, tomler og.
Vaske oppå, vaske oppå
Mellomrom! Mellomrom!
Hendene blir rene, hendene
blir rene
Skyll og tørk, skyll og tørk
Melodi: Fader jakob

Denne måneden starter vi også opp med
skolebesøk, og barna som skal begynne
på Bore skole skal på besøk der.

Siste uken før jul hadde vi både
Stallfest, julespill for foreldrene
og besøk i kirken.
Vi var så stolte av barna og det de
fikk til på julespillet. De har øvd
på sanger og gledet seg i lang tid
til å vise seg frem for mor og far
 Takk for oppmøte.

Månedens sang:

Viktige datoer denne måneden:

Bursdager i januar
Celine 4 år 01.januar
Vilde 4 år 6.januar
Ole Mikkel 4 år 9.januar

Godt nytt år!

02.01.19 planleggingsdag, Fader
Jakob
barnehagen er da stengt.
Første dag etter juleferien blir
derfor torsdag 03.01.19.
31.01.19 reiser barna som skal
begynne på Bore skole på besøk
der. Husk å sette igjen bilstol 

