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

UKE

MANDAG

TIRSDAG

Mål for måneden:
Vi arbeider videre med tema vennskap/sosial kompetanse og
vår, hva skjer med dyr og planter om våren. Vi snakker om
denne måneden som landet vårt har bursdag, sanger og
tradisjoner knyttet til dette.
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TORSDAG

FREDAG
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Arbeidernes dag.
Bhg stengt!
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Leah 6 år!! Hurra!!
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Mini 17.mai. Ha
gjerne med flagg! Vi
griller.
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Matheo 6 år!!
Hurra!!
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Kristi
himmelfartsdag.
Bhg stengt!
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Planleggingsdag.
Bhg stengt!
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Theo 5 år!! Hurra!!
INFO:
-Garderobene blir vasket hver fredag – rydd og ta med klær hjem
Husk parkering på p-plassen alltid mellom kl.8 og 15

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

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

Minner om ny betalingssats for barnehageåret for våren 2020, nye priser ligger på hjemmesiden!

Bhg stengt 1.mai, 21 og 22.mai
Tlf kontor: 960 11091
Tlf Tommeliten: 90553694
Tlf Veslefrikk: 95443040
Tlf. Siw 99642973

Hei alle sammen!

Beskjeder: Vi tar en uke om gangen, det er ikke sikkert vi kan dra på sautur i vår og det er også usikkert mtp besøk av brannbil og idrettsdagen vår.
Beskjeder til dere foreldre kommer etter hvert som vi får ny informasjon.  vi tar også en uke om gangen angående åpningstid!
Foreldresamtaler: vi kommer tilbake til samtaler med førskolebarna og hvordan vi skal gjennomføre disse i slutten av mai. Overgangsskjema til
utfylling får dere når vi har satt dato for samtale. Dersom det er noen andre enn foreldre til førskolebarna som trenger en samtale så gi oss beskjed om
dette, hvis ikke så utgår de i vår.
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, ULLGENSER OG ULLBUKSE, LUE OG VOTTER! Alle må ha spist frokost og være ferdig påkledd. Vi fortsetter med matpakke hver
dag!
Vi har nå hatt stengt fra 13.mars til 20.april. Og da var det veldig fint å se igjen barn og voksne når vi startet opp igjen! Vi har delt inn uteområdet vårt og er
delt opp i kohorter hele dagen. Kohortene går på tur annenhver dag, store deler av dagen. Vi har med oss bøker/dramatiseringer av ulike eventyr både i
skogen og når vi er på bhg området. Vi har også mattesamlinger. Ellers snakker vi og undrer oss over innsekt og at det kommer blader på trærne. I skogen er
det også små bekker det er utrolig artig å utforske! Vi har også malt steiner og skrevet hyggelige beskjeder på dem.
Vi har snakket litt om korona og den perioden vi har hatt stengt, og åpnet opp for spørsmål om det er noen som trenger det. Ellers leker vi, og fryder oss over
å være sammen igjen!
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, Christoffer og Kari.

