MÅNEDSPLAN FOR AUGUST OG SEPTEMBER
UKE 33
Vi blir kjent med nye grupper, barn og voksne
16
17
18
Vi ønsker velkommen til nytt Vi jobber fortsatt med å sette Vi blir kjent i nærområdet
barnehageår og nye barn
rutiner og regler for gruppa. Det er mye nytt og vi jobber
for å bli kjent med voksne
og barn

19
20
Vi jobber litt i kjøkkenhagen Vi koser oss i nærområdet
og høster litt fra herlighetene
vi finner der.
VI FEIRER 4ÅR

UKE 34
23
TURDAG
VI FEIRER 3ÅR

24
25
Jentetur for 4års jentene og
vi andre deler oss i grupper og
høster inn fra naturen i
nærområdet

UKE 35
Vi tar frem Hakkebakkeskogen og har korte lesestuder fra boka.
30
31
1
TURDAG
Høster inn fra naturen i
FORMINGSAKTIVITET
nærområdet

26
Vi maler og vi maler og det
blir så fint og flott

27

2

3

9
FORMINGSAKTIVITET

10

VI FEIRER 3ÅR

UKE 36
6
TURDAG

7
4 års klubb
3 års klubb

8

HUSK FORELDREMØTE
KL18
UKE 37
Innhøsting fra kjøkkenhagen
13
14
4 års klubb
TURDAG
3 års klubb

15

16
Her er klatremus lillemann,
en mus som synge og spille
kan..

17

VI FERIRER 4ÅR
UKE 38
BRANNVERN UKE vi følger den nasjonale brannvernuka og har planlagt brannøvelse i slutten av uka
20
TURDAG
21
22
23
4 års klubb
1-1-0, ikke noe tull!
VI FERIRER 4ÅR
3 års klubb
UKE 39

24
BRANN ØVELSE

27
TURDAG

1

28
4 års klubb
3 års klubb

29

30
Forberedelser til høstfest

MÅNEDSPLAN FOR AUGUST OG SEPTEMBER
Velkommen så mye til nytt barnehageår, velkommen til nye barn, barn som har skifta avdelinger og ikke
minst barn som allerede har ett års erfaring som Bjørnunge. Nytt av året er også at samtlige voksne byttes ut
på avdelingen. Men vi kjenner barna godt og lover å passe godt på dem! Vi har også tidligere jobbet sammen
på ulike team, slik at vi også kjenner hverandre.
Vi har klubbdager for alle på tirsdager. Det vil da si at vi deler inn grupper etter alderstrinn.. I år har 4 av
4åringene, født 2017, fått sitt tilholdssted sammen med skolestarterne i Tiurgruppa. Dette gjør at Markus
holder egen klubbdag for barna født 2016. Hege og Heidi har ansvaret for barn født 2017. Iren, Ann-Kristin
og Stian har ansvar for barn født 2018. Dette gleder vi oss veldig til og er her muligheten til å dele i
ytterligere grupper og har derfor mulighet til å se barnet og legge til rette for interessante økter.
Det er fortsatt viktig å vaske hender når dere kommer til barnehagen. Vær så snill og følg barnet inn for
håndvask før dere følger barnet til lekeplassen. Og dere må være snille å holde barnet hjemme ved
nyoppståtte forkjølelsessymtomer, vi vet dette er vanskelig å vurdere.
Vi har fra dette året bestemt at dere har med lunsj i tursekk mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag og fredag
serveres lunsj i barnehagen. I tillegg kan dere ha med medbrakt frokost som kan spises før kl08, om barnet
ikke har spist hjemme. Frokosten spises i det gule sommerhuset eller på lekeplassen, frem til dere får ny
beskjed. Barnehagen serverer varm mat hver dag ca kl13.45.
Åpningstid for dette barnehageåret er kl0.6.45-16.45
Vi er en del voksne som stikker innom Gamlestua og Bjørnungene. Grunnbemanningen er Stian, Ann-Kristin ,
Heidi, Hanne S og Iren frem til Marius Holt kommer tilbake fra permisjon i oktober. Men innimellom har vi
behov for vikarer og da kan du se Herman, Ilva og Jeanette som er faste, stabile og kjente vikarer i
barnehagen.
Er det noen spørsmål, ta kontakt med en av oss. Vi gleder oss til å ta fatt på nytt barnehageår!
Heidi, Ann-Kristin, Stian, Hanne S og Iren

