Månedsnytt for Nordstjerna
I april måned har vi hatt mye fokus på eventyrfesten. Vi har forberedt oss med kostymelaging, vi har øvd på skuespill og sang, og barna
har også lekt en del bukkene Bruse. Kostymene har etter hvert som de har blitt ferdige blitt hengt opp på veggen, og barna har snakket
mye om det de skal kle seg ut som, og uttrykket glede og forventing over å skulle ha på seg kostymet sitt.
Eventyrfesten var veldig vellykket. Barna fikk på seg kostymet sitt da de kom om morgenen, og flere av dem gikk rett inn i rollen som
bukk/troll. Avdelingen var pyntet med grønt stoff, vafler fra taket, bro og elv!
Vi startet inne hos Melkeveien, som hadde konsentrert seg om sangen til Alf Prøysen ”Kyllingen”. Barn og voksne var kledd ut som gule
kyllinger, og etter sang fikk vi servert kyllingmuffins. Karlsvogna hadde ”Skinnvotten” som tema. Her ble det skuespill og dikt. Vi fikk
servert dyrefôr som var grønnsaker og dipp, saltstenger, potetgull og ostepop. Nordstjerna hadde skuespill med fire bukker (eldste
bukken hadde en tvilling) og troll. Vi sang også bukkene Bruse sangen. Etter at vi hadde fremført dette, gikk alle til seters (lillerommet),
og fikk servert vafler. Etter at vi hadde besøkt hverandre, gikk vi ut og tok lunsjen ute.
Blåveiser og løvetenner har vært på Egon og spist pizza. Veldig vellykket tur. Vi ble tatt godt i mot, og barna koste seg masse med Kuli,
pizza og oppgavebøker.
Fra 1. mai vil det være to pedagogiske ledere på NS og KV. Lise vil gå inn på NS, mens Merete vil gå inn på KV. Vi gleder oss til å bli fire
voksne, og til å ha muligheten til å kunne dele opp barnegruppen mer.
2. mai begynner det et nytt barn på NS. Dette er en blåveisgutt.
8. mai er det dugnad. Denne er fra kl. 16.00.
16. mai er det vårfest. Vi går i tog sammen med Vallerstua og Blåveiskroken. Etterpå blir det leker, hamburger og is. Dette er kun for
barna, men de av foreldrene som ønsker må gjerne stå langs veien og se på toget. Hyggelig om barna pynter seg litt. Flagg etc som barna
har med må være navnet!
Frem til sommerferien skal vi ha fokus på antall, rom og form. Dette vil dere se i form av lek og aktiviteter.
Det er snart tid for foreldresamtaler igjen. Solsikkene har allerede hatt, så listen som vil bli hengt opp er for blåveiser og løvetenner.
Samtalen er frivillig.

Månedsplan for Nordstjerna - mai
UKE
18

MANDAG

19

7.
Turdag

20

14.
Turdag

TIRSDAG
1.
Arbeidernes int.
kampdag, bhg er
stengt.
8.
Solsikkegruppe,
svømmekurs
Dugnad fra kl. 16.00.
15.
Solsikkegruppe,
svømmekurs

ONSDAG
2.
Nytt barn begynner
på NSJ Velkommen!

TORSDAG
3.
Aldersinndelte
grupper

FREDAG
4.
Fellessamling

9.

10.
Kristi
himmelsfartsdag,
bhg er stengt.

11.
Fellessamling

16.
Vårfest

17.

18.
Planleggingsdag,
bhg er stengt.

Bhg er stengt
21

21.
2. pinsedag,
bhg er stengt.

22.
Solsikkegruppe,
svømmekurs

23.

24.
Aldersinndelte
grupper
Leif 6 år

22

28.
Turdag

29.
Solsikkegruppe,
svømmekurs (siste
gang)

30.

31.
Aldersinndelte
grupper
Solsikkene
overnatte i bhg

25.
Fellessamling

