Informasjon til foreldre:

Juni brev 2021
Måneden som har gått…..

I mai startet vi opp med utebarnehage, og har
tilbragt store deler av dagene ute. Vi ser at barna

Siste dag før ferien er 30.06. Husk å ta med alt av
klær og utstyr til barnet før dere skal på ferie!
Første dag etter ferien er mandag 02.08. Første
uken etter sommerferien er vi på Noas ark, før de
eldste skal over på stor avdeling fra 09.08.
Det vil være planleggingsdag tirsdag 17.08, da
holder barnehagen stengt.

er raskt i gang med leken når vi kommer ut. Rundt
lunsj måltidet har vi delt gruppen i to, de eldste

Juni måned☺

spiser ute og de yngste spiser inne. Dette er med

Endelig er sommeren her! Og vi går i gang med

på å skape gode samtaler rundt bordet,

sommerbarnehage. Vi satser på sol og varme dager.

flirekonserter og en annen dynamikk i

Viktig! husk å smøre barna med solkrem før de

barnegruppen.

kommer, gi oss også beskjed om dere har glemt å

I småland har vi også fått en ny sklie, denne har
vært fengende for barna og her kan de sammen

smøre. Ta gjerne med solhatt/caps, solen varmer
godt.

klatre opp å rutsje ned samtidig. I rolleleken er

I juni kommer vi til å følge barnas spor, ta i bruk

sklia både campingvogn og båt.

naturen i leken, utforske og undre oss sammen. Vi

I mai flyttet det også inn rumpetroll på
uteområdet, og det blir spennende å følge med på
prosessen fra rumpetroll til frosk på nært hold. Før
de reiser tilbake til dammen.
12. mai ble det arrangert «mini 17mai» med et
felles tog for barnehagen, på hvert vårt område. Vi
sang og hørte på musikk mens vi veivet med
flaggene og ropte høyt hurra! Vi hadde
ansiktsmaling, potetløp, hinderløype og sist men
ikke minst var «isbilen» innom en tur med god is.
Utenfor 77-meter skogen har de eldste barna på
Noas ark plantet erteblomster og sukkererter, og
vi håper at det blir en smaksprøve etter hvert.

jobber videre med hakkebakkeskogen frem til
sommerferien og skal bli bedre kjent med både
Petter pinnsvin og bestemorskogmus. Vi avslutter
satsningsområdet med en vennefest, der ulike
karakterer fra Torbjørn Egners univers kommer
innom.
Det er også en stor glede å være på «grønt nivå»
slik at vi kan være sammen med de andre
avdelingene. Vi ser også at det blir enklere å legge
til rette for et godt overgangsarbeid, fra liten til stor
avdeling.
Så benytter vi anledningen til å takke dere foreldre
for et godt samarbeid gjennom året og for at vi vært
så heldig og blitt kjent med barna deres.
God sommer!
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