Månedsplan Veslefrikk
Juni 2020
TEMA: Tarkus, Henry og Bjørnis. Vennskap, leik, voksenrolle,
matte, språk og vi skal se på årstider.

UKE

MANDAG

TIRSDAG
1

23

26

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

2

3

4

5

9

10

11

12

Pinse , BHG er
stengt!
8

24

25

Mål for måneden:
Vi arbeider videre med tema vennskap/sosial kompetanse. Vi
jobber med årstid, sommer. Vi skal mye på tur, finne ting i
naturen og bruke kreativiteten vår. Kanskje blir det mulighet
for vannlek etter hvert
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INFO:
-Garderobene blir vasket hver fredag – rydd og ta med klær hjem
Husk parkering på p-plassen alltid mellom kl.8 og 15.00

Ved bussturer om foreldre ønsker kan de minste barna ta med sete

Følg med på hjemmesiden. www.smurfebarn.no og vår facebookside

Minner om oppsett av ferie, de som ikke har gitt beskjed om ferie er automatisk sett opp på ferie uke 28, 29 og 30!

Bhg stengt 1.juni, 22 juni .

Fortsetter med niste og drikke fra hjemme. Starter opp igjen med smøremåltid til høsten.
Tlf kontor: 960 11091
Tlf Tommeliten: 90553694
Tlf Veslefrikk: 95443040
Tlf. Siw 99642973

Hei alle sammen!

Beskjeder: Vi tar en uke om gangen. Det blir i år avsluttningstur for førskolegruppa på hunderfossen vi reiser med tog fra otta. De som har annledning lever
på stasjonen kl. 9.15, om dere ikke har annledning ,gi oss beskjed i god tid. Toget kommer i retur 17.34 på stasjonen. Barna må da hentes der.Ta med sekk med
mat og drikke til to måltider.
Beskjeder til dere foreldre kommer etter hvert som vi får ny informasjon.  vi tar også en uke om gangen angående åpningstid!
Levering og henting: På grunn av smittevern og sporing av smitte vil vi at alle barn leveres og hentes ved hovedgrinda. Når vi får lov til å utvide

åpningstidene vil nok rutinene på levering og henting endres, dere vil da selvfølgelig få beskjed om dette.
HUSK GODT MED SKIFTEKLÆR,kan også være lurt med en shorts og t skjorte i sekken. Solkrem og solbriller i sekken.! kan være lurt med et håndkle i sekken
også Alle må ha spist frokost og være ferdig påkledd. Vi fortsetter med matpakke hver dag!
I mai har vi vært masse på tur i barnehagen, vi har brukt skogen overfor barnehagen, her koser barna seg. Vi har laget pinnedyr, malt på steiner, hatt utrolig
kreativ lek og de bruker naturprodukter til lek, kjempe moro!! Vi har veldig fine dager i barnehagen, barna trives på gruppene sine. Vi er tett på og koser oss
sammen barna har tatt dette veldig fint og slått seg til ro i de gruppene de er i. Vi håper på fint vær fremover slik at vi kan ha litt vannlek og kanskje prøve
vannsprederen?! Det vil komme informasjon etter hvert som ting endres! Vi hadde i år tidenes 17 mai feiring på barnehagen, vi hadde pølser, is og tog. Barna
fikk spille instrument og vi brukte flagg.!! Vi vil også gjøre årets sommeravsluttning til en fest selv om det blir litt annerledes i år. Vi vil markere førskolebarna,
høstens førskolebarn får utdelt t skjorter og de andre skal også få en super fin avsluttning. Markeringa vil foregå i barnehagen på dagtid for barna, men det vil
bli en fest!!:) bilder vil bli lagt ut i egen mappe på hjemmesida.
Dere foreldre er kjempeflinke til å vente ved grinda til barna har vasket hendene og er klare. Vi er ute hver dag hele dagen og det stiller store krav til at alle har
med nok skift fra innerst til ytterst.
Vi tar nå en uke om gangen fremover, blir det noen forandringer så tar vi det etter hvert! Det viktige nå er at dere sender med nok varme klær og skift slik at vi
kan ha det godt ute i all slags vær, holder dere hjemme om dere blir forkjøla, sender med egen tursekk med mat og drikke hver dag.

Tusen takk for godt samarbeid så langt i denne spesielle tida!! Sammen skal vi klare dette- det blir bra  Hilsen Manuel,
Berit, Anne Marthe, Marianne, Ingrid, Ann Kristin, Ingunn og Kari.

