
Månedsbrev August/September 2021 

Velkommen, velkommen!!!!                                    

Så gøy at vi endelig er sammen igjen etter en deilig sommerferie! 

Ekstra velkommen til de nye barna som har begynt på Regnbuen!  

Nå i oppstarten er det viktig at vi bruker tid på å bli kjent. Nye rutiner skal læres og barna 

trenger tid på å bli trygge både på barn og voksne. Vi kommer til å ha fokus på vennskap 

og inkludering. Alle skal kjenne at de har en tilhørighet til Regnbuen og at vi skal være 

gode med de som er rundt oss. 

Årets satsingsområde er eventyr. Det er noe vi gleder oss veldig til å ta fatt på! Vi jobber 

med tema på onsdager hvor vi deler inn i aldersgrupper – og hver gruppe skal fordype 

seg i hver sine eventyr. Hver fredag har vi felles eventyrsamling for alle på regnbuen. Vi 

kommer til å bli kjent med forskjellige eventyr og eventyrene kan formidles på mange 

forskjellige måter. Vi kan dramatisere for barna, barna kan selv få spille eventyret, vi kan 

lytte til lydbok, leke eventyret med duploklosser, vise eventyret gjennom flanellograf, lese 

bøker og mm. Vi skal lære oss flere eventyrsanger og synge sammen, lærer oss noen 

nye rim og regler. Vi ønsker at barna skal få bruke fantasien og gi nye impulser i barnas 

lek. Vi håper at dette kan skape mange gode fellesopplevelser for barna og styrke 

samholdet i gruppa. 

 

 

 

 

 

 

Forventningene vi har til dere som foreldre er: 

1. Ha god oversikt over klær som barnet ditt trenger 

2. Følge godt med informasjon som gis ut (månedsbrev, mail, facebook eller 

nettsiden vår) 

3. Holde åpningstidene 

4. Trygg parkering med baken på bilen inn og avskrudd bil 

5. La mobilen ligge i lomma ved henting 

6. Gi beskjed, eller spør om det skulle være behov av noen slag. 

 

 

Sett av datoen! 

Tirsdag 21. september kl. 18.00 er det foreldremøte på Regnbuen. På grunn av 

koronarestriksjoner er det kun en representant for hvert barn som kan stille på møte. 

Vel møtt! 



       Dagsrytme Regnbuen  

07.00 Barnehagen åpner 

07.30 – 08.30 Frokost  

09.30 Vi deler i gr/samling  

11.00 Lunsj 

11.30 Kvilestund (I august gjelder dette bare 
løvetann, fra september åpner vi opp for 
alle som vil.) 

12.00 Utelek/frilek 

14.00 Fruktmåltid 

14.30 Utelek/innelek  

16.30 Barnehagen stengt 

 

08.30 Rydder vi bort frokosten. Bruker ditt barn god tid på frokosten, er det greit at 
dere leverer slik at barna får den tiden det trenger til å spise seg mett, før vi går videre 
med dagen. 
 
09.30 er tidspunktet som er greit å nå. Det er da vi starter opp med 
samling/aktivitet/grupper. For å få minst mulig forstyrrelser setter vi stor pris på at dere 
har levert i god tid til halv ti. 
 
Klokken 16.30 stenger barnehagen, da forventes det at barnet er hentet og at dere er 
ute av porten. Så beregn tiden dere trenger. 
 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Gruppedag 
 
Rødkløverklubb 
 
Fjos ½ gr fjos ½ gr 
tunet (blåklokke og 
løvetann) 
 
 

Kristen samling 
 
Rødkløverkor 
(partallsuker) 
 
Rødkløver fjos 
(oddetallsuker) 
 
 

Gruppedag 
Rødkløver 
(Askeladden og 
de gode 
hjelperene) 
 
Blåklokke 
(Skinnvotten) 
 
Løvetann (Den 
lille røde høna) 

Turdag Gruppedag 
 
Eventyrsamling  
 

Er det noe dere lurer på så er det bare å ta kontakt med noen på Regnbuen! 

 


