Månedsinfo for Nordstjerna
Velkommen tilbake til et nytt barnehageår! ☺ Vi er godt i gang med
innkjøring av rutiner og tilvenning for gamle og nye barn. Dette året har vi
fått fire barn over fra Melkeveien, mens to barn kommer ”helt nye”. Voksne
er tett på barna, støtter der det er behov, leker, ler, koser og blir kjent. Vi
bruker god tid på å trygge barna ved tilvenning. Barna som begynner på
avdelingen har en primærperson, som tar seg ekstra godt av, og følger
barnet tett opp. Solsikkene har fått hvert sitt fadderbarn (blåveisene).
Det har vært ekstra spesielt for mange å komme tilbake i barnehagen.
Plutselig kunne man være inne igjen! Mange har nok savnet dette. Vi har
også merket det ute, barna har vist glede ved å kunne utfolde seg med
klatrestativ, sandkasse, sykler etc.
I august vil Nordstjerna være en egen kohort. Dette innebærer at vi ikke
blander barna mellom avdelingene. Vi vil derfor være avdelingsvis, men
prøve å dele opp i mindre grupper så langt det går. Vi håper at vi snart kan
leve brnehagehverdagen som vi er vant til, med inndelinger på tvers av
avdelinger, aldersinndelte grupper osv, men inntil videre må
retningslinjene vi har fått følges. Fredag 14. august er det planleggingsdag,
og da vil det bli planlagt tema fremover. Hovedtemaet er fremdeles språk.
Det er ansatt en ny pedagogisk medarbeider på Nordstjerna. Hun vil starte
så fort politiattesten er klar.
Corona ekstisterer dessverre fremdeles, og med dette følger litt ekstra jobb.
- Det er viktig med håndvask når dere leverer i barnehagen.
- Barna kan ha med matboks og drikkeflaske. Drikkeflasken står i skapet, og
må tas med hjem hver dag til vask.
- Det er ikke tillatt å ha med leker hjemmefra!
Minner om totalt nøtteforbud i barnehagen. Det er ikke anledning til å ha
nøttepålegg, nøtter etc i matpakken. Vi har personer som er meget
allergiske i barnehagen.

