Månedsnytt Nordstjerna
Mai har kommet med strålende vær. Vi har brukt tid på å forberede oss til vårfest med sanger, bøker og formingsaktiviteter. Vi
gikk i tog med vårt helt egne korps sammen med to andre barnehager. Etterpå var det leker i barnehager, hamburgere og is.
Vi har brukt tid ute, og barna har badet og lekt mye med vann. Veldig stas! Måltidene har vi spist inne, og vi har passet på å ta
en litt ekstra lang 15-mat, med tanke på en pause fra solen.
Løvetennene er på tur i skogen med Lise og Merete onsdager og fredager. Fin øvelse til de snart er solsikker, og bra med litt
ekstra utfordringer på slutten av et barnehageår. Det er lurt at barnet har joggesko denne dagen (gode sko som sitter på foten i
ulendt terreng).
Vi er i gang med fagområdet antall, rom og form. Vi leser ulike tellevers og har ulike oppgaver. Prikk til prikk, farge etter tall og
regnestykker (1=blå osv) og formingsaktiviteter med ulike former. Vi har også laget istand duploklosser med tall/antall
prikker/tallet i bokstaver som barna så skal sette sammen.
Minner om at det er lurt med et håndkle i barnehagen. Flere barn vil gjerne skifte etter at de har badet, og har brukt papir for å
tørke seg siden de ikke har håndkle på plassen sin. Husk også å sjekke skiftekurven jevnlig. Mange bader i boxere/underbukser,
og da går det fort unna med det i skiftekurven.
Vi ønsker at dere setter vannflasken til barnet deres tilbake i kurvene med vannflasker når dere henter om ettermiddagen. Da
kan vi fylle opp alle flaskene om morgenen, i tillegg til at det er lettere å ta med kurvene ut når vi er ute, fremfor å måtte gå og
lete etter flasker. Vi har også opplevd flere ganger at når barna har hatt flasken på plassen sin, glemmer de ofte at den er der. I
disse varme tider er det viktig å drikke masse, og det er lettere om de har flasken sin tilgjengelig/husker hvor den er J
Hvis det er noen som har savnet dagen i dag/bilder på døren, er dette fordi kameraet vårt har tatt kvelden. Vi kommer sterkere
tilbake når vi får nytt kameraJ
I uke 27 er det redusert åpningstid; 8.00-15.30. Uke 28, 29 og 30 er det stengt.
Det er ansatt en ny assistent som skal fylle Erlend sin stilling. Marius begynner 18. juni.
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