Juni-brev for Noas ark 2019
JUNI:

Måneden som gikk...
Begynnelsen av måneden brukte vi
til å forberede oss til 17.mai. Vi
lærte sanger og øvde på å gå i tog.
16. mai hadde vi en "mini 17.mai"
her i barnehagen. Det ble fest! Vi
gikk i tog, hadde fellessamling,
aktiviteter og pølser. De ble godt
forberedt til dagen etter. Det var
godt oppmøte i 17-maitoget på
selveste dagen også! Veldig kjekt!
Resten av mai har gått utrolig fort,
med mange fridager og en del
sykdom her mot slutten. Vi har for
det meste fulgt den vanlige
ukesrytmen, men hatt god tid til å
"følge barna" i det de har hatt
behov for og ønsker. Det har gitt
oss god tid og ført til mye fin lek .
På tunet er barna ivrig etter å finne
gress og høy til dyrene. De arbeider
godt med "møkking" og blir
tryggere og tryggere rundt dyrene.
Vi har de siste gangene gått inn på
marka med hestene. Spennende å
få de tett på oss.
6-7 juni. er planleggingsdager
barnehagen er da stengt.
10.juni -Andre pinsedag,
barnehagen er stengt.
13. juni Sommerfest 15.00-17.00.
Velkommen til familie.

Det er spennende å følge barnegruppen et helt 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 for de det
gjelder. 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.
To dager har barna vært på deres nye avdeling deler av dagen.
De kommende "regnbuebarna" har vært på tur med Regnbuen.
Det sammen vil "dagrosbarna" gjøre i begynnelsen av juni.
Vi er utrolig fasinert av insekter og småkryp for tiden. Det er
spennende å gå på insektjakt. Vi vil derfor bruke tid på
historien om "den lille larven Aldrimett". Vi har sett småsnutter
på nett der en sommerfugl kommer ut av en puppe, vi vil ha
samlinger, hobbyaktiviteter og se hvor nysgjerrigheten leder
oss.

Siste barnehagedag i år er 28.6.
Da sier vi takk for nå til Liv Jorunn. Vi setter pris på den
hun har vært for oss og alt hun har gitt av seg selv til både
barn og voksne.

Nytt barnehageår starter 1.august.
Barna leveres som nå,- på Noas ark i uke 31 og 32.
Uke 33 begynner barna som skal på stor avdeling på Dagros og
Regnbuen.
Ha en strålende sommerferie!
Vi gleder oss til å møtes igjen i august.

