Vi er på grønt nivå!! Hipp hurra!!
Det betyr at vi kan være sammen
med de andre Vi starter også
med overgangsarbeid slik at de
får se ny avdeling, bli litt kjent
med barn og voksne og forberede
seg på det som kommer til høsten.
Vi går på besøk fredager fra
09:30 – 11:00 frem til sommeren.

Juni-brev for
Drømmehagen 2018
Måneden som gikk…
Begynnelsen av måneden brukte
vi på å forberede oss til 17.mai.
Vi lærte sanger, hadde samling
om flagget og øvde på å gå i
tog.
12. mai hadde vi en "mini 17.mai"
her i barnehagen. Barna fikk
være med på klassiske 17.mai
aktiviteter, som potetløp og
sekkeløp. De hadde laget
instrument på forhånd som de
stolt spilte med i toget som gikk
opp og ned i 77meter skogen.
Det ble selvsagt pølser med
ketsjup, og selveste KariSynnøve kom dansende og
syngende med ”isbilen” i år også.
Kjempe stas!
Ellers har vi kost oss med
utebarnehage i mai, og ser at
barna trives med ulike
aktiviteter og lek på de
forskjellige områdene.
Sist uke skjedde det noe gøy i
samling… Ann Louise tok med seg
akvarie med rompetroll! Nå skal
vi følge med å se hvordan de
forandrer seg mot sommeren.
Blir de til frosker? Eller til
Skilpadder (som noen foreslo)?
Det blir jammen spennende å se!

Juni måned…
… fortsetter vi med utebarnehage. Vi har også lyst og
utforske nærmiljøet enda mer og gå turer i området
utenfor barnehagen.
Ellers håper vi jo selvsagt på sol og sommertemperatur,
slik at vi kan ha vannleker og gå i shorts og t-skjorte!
Innsektene begynner å krype frem, naturen blir grønnere
og mer frodig, været varmere og morgenene er lyse og
fine – vi leter etter og gjenkjenner sommer-tegn sammen
med barna, både i barnehagen og på tur.
Neste barnehage år…
Siste dag før ferien er 30.06. Da må alt av klær og
utstyr hjem. Tar dere ferie før det, så husk å få med alt.
Oppstart etter ferien er 2.august, men barna skal gå på
Drømmehagen fortsatt den første uken, og begynner på
stor avdeling mandag 9. august. Kjente voksne vil følge
dem opp og være sammen med dem første uka.
Tirsdag 17. august er planleggingsdag, så da har vi
stengt i barnehagen.
Det har vært et flott år, med en nydelig og herlig
barnegruppe. Det blir rart for oss å sende alle sammen
videre. Heldigvis treffes vi ute, og vi gleder oss til å se
hvordan de vil vokse, få nye vennskap, utvikle seg og
modnes på nye måter på stor avdeling! De står med åpne
armer og gleder seg til å bli kjent med hver og en!

Tusen takk for at vi har fått bli kjent med dere, både barn og voksne! Vi heier på dere og gleder
oss over alle fremskritt, mestring, opplevelser og gode minner sammen disse årene 
Ha en strålende sommerferie!
Stor klem fra Åse, Eilen, Unni, Ann Louise, Karen og Tone Linn!

