September brev for Noas ark
Varmt velkommen til Noas ark!!
Det har vært godt med ferie for store og små
men nå er det spennende å være igang med
et nytt barnehage år. Vi gleder oss til å bli
kjent med 9 nye barn denne høsten.
Tilvenningen er godt igang, og disse første
ukene handler om å bli kjent og skape
trygghet. Alle barn er forskjellige og har ulike
behov. Det vil vi ta hensyn til. Vi vil fokusere på
å se og bli kjent med akkurat ditt barn. Vi er
avhengig av god kontakt med dere som
foreldre. Dere kjenner deres barn best og vi
ønsker å få vite hvem ditt barn er, hva de er
opptatt av og om de ulike behovene deres.
Det å begynne i barnehagen er en
omveltning i både barnets og deres liv. Det vil
bli travle dager med mange nye inntrykk og
opplevelser, og nye rutiner. Dette kan ofte føre
til endringer i barnas humør, spisevaner og
søvn. Det kan også godt være at barna vil
gråte eller oppføre seg annerledes hjemme
denne tiden, men slapp av… det er helt
normalt :) Om ikke lenge vil barna knytte seg til
oss voksne og de andre barna i barnehagen,
og de vil forstå at de bare skal være her en
stund før dere kommer tilbake og henter dem
igjen! Dagene vil bli mer forutsigbare og alt
det nye vil snart bli velkjent og trygt.
Temaet denne måneden: Bli kjent
Siden temaet denne første tiden er "bli kjent"
kommer vi til å ha fokus på å bli kjent med
barnehagens inne- og uteområder. Vi vil
utvide litt etter litt, og gi de verden i små doser
nå i starten. Det kan nok oppleves litt "tregt" for
dere som foreldre, men vi er opptatt av at ikke
inntrykkene skal bli for mange og voldsomme.
Barna trenger tid til å ta inn det de opplever,
bearbeide og få hjelp til å sette ord på alt som
skjer. Dette kan vi hjelpe dem med sammen!
Vi i personalet og dere! Vi gleder oss til å ta
fatt på høsten og ser frem til et godt
samarbeid med dere.

Denne første tiden vil vi ikke ha mye
forskjellig program i løpet av uken. Av
erfaring vet vi at tilvenningen er en tid der
vi bruker mye tid "på gulvet". Og at
forutsigbarhet er bra både for nye og
kjente barn. I starten vil samlingen være
omtrent lik hver dag. Dette er med å
skape trygghet og forventning.
Samlingen er ca. kl. 9.00. Den gir en
fellesskapsopplevelse for barn og voksne
av å være sammen, se hverandre, synge,
lære nye ting og ha felles fokus.

Viktige datoer:
17. sept. blir det foreldremøte.
Mer info kommer etterhvert, men sett av
datoen!
Vi anbefaler ALLE å komme!
Det blir en kveld med nyttig og viktig
informasjon, presentasjon av tanker og planer
for året og mulighet til å bli bedre kjent med
oss ansatte og de andre foreldrene.

Gratulerer med dagen!
Tiril, Lovelia, Tora, Aleksandra og
Madelen har bursdag i august og
september.
Hipp hurra for dere!!!

Denne måneden får dere
nyhetsbrevet i papirform. Brevet vil
være å finne på nettsiden og bli sendt
på mail fremover.
www.vasshusgardsbarnehage.no
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Personalet på Noas ark 2019/2020 er:

Hva trenger barnet i barnehagen nå?

Junhild V. Frøyshov

pedagogisk leder

Inne på badet:

Therese Omdal

barnehagelærer

Hege Vagle

barnehagelærer

Mariann Vigre

pedagogisk medarbeider

Marianne B.Aase

Barne og ungdoms arb.

Kimberly Castaneda

Barne og ungdoms arb.

Therese V. Tobiassen

Pedagogisk medarbeider

Barnegruppen 2019/2020 på Noas ark består
av:
2017: Emil, Magnus, Aleksandra, Henry S., Liam,
Sara Linnea, Sofia, Tiril og Lovelia
2018: Olai, Tora, Madelen, Olai og Jonas

Dagsrytmen:

 Body/ gensere, bukser, sokker og
strømpebukser. eventuelt shorts
og t skjorte
(Kan godt være to skift av hver)
 en pakke med bleier.
I den øverste boksen i garderoben:


Ull- eller fleecegenser og
bukse (evnt hel dress.)

I den lille boksen




Tynn lue/pannebånd
Gjerne også en solhatt/caps
evnt solbriller, kremer og div.

På knaggen/skohylla:




Jakke
Joggesko
Støvler

Knaggrekke under vindu:

07:00: Barnehagen åpner

 Regntøy

07:30-08:30: Frokost- matpakke. (De som skal
spise i bhg må ha kommet til 8.15. ellers må de
ha spist hjemme.)

 Tynn dress

ca.9.00: samling
Etter samling har vi lek og aktiviteter inne eller
ute.
10:45/11:00: Lunsj
ca 11.30 og utover er det bleieskift, hvilestund
og legging.
14:00 Fruktmåltid og videre lek ute eller inne.
16:30 Barnehagen stenger

Oppå øverste boks i garderoben:


Pose til vogna

Det er dere foreldre som har ansvaret
for å holde orden på barnets plass!
Sjekk ofte (helst hver dag) og merk alt
av utstyr og klær. Det er også dere som
tar oppi og utav soveposen i vogna og
binder den fast, hver dag.

