Månedsbrev juni
Da er vi alt i juni – den siste måneden som alle er på plass dette barnehageåret. Sykkeluka
ble ikke helt som først planlagt. Det er noen som har fått prøve seg litt på sykkel. Vi prøver
videre i uka som kommer. Ta med sykkel og hjelm! (hvis du har lyst).
MATTISRUD: Vi er så heldig at det er Bjørnungene som får reise på tur til Mattisrud fredag
11.juni. Vi reiser fra barnehagen 9.30 – så vær på plass senest 9. Ta med tursekk med
solkrem, matpakke og godt med drikke. Ta med et lite skift i sekken også. De som skal ha
eget sete må ta med dette. Vi gleder oss til tur!
SOMMERAVSLUTNING: Vi vil holde en sommeravslutning med foreldre. Dette blir i
hamninga mandag 21.juni fra 16-17. Vi vet at noen har allerede tatt ferie, men dere er
velkomne! Det er noen hensyn å ta med tanke på smittevern. Derfor er det bare en forelder
per barn som kan delta og søsken kan da heller ikke være med. Vi veit at det er trist, men det
er det vi klarer å få til med tanke på situasjonen. Ta med det som skal spises/drikkes selv.
Hold avstand og bruk antibac. Fint med en tilbakemelding om dere kommer/ikke kommer.
Denne måneden kommer vi også til å snakke om mangfold. I rammeplanen står det
«Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet
og undring over likheter og forskjeller». Vi har snakket litt om dette tidligere også. Alle er like
mye verdt og vi er åpne for at alle er forskjellige.
Vi følger fortsatt med på hva som skjer rundt oss. Samling av insekter, studere froskeegg
som har blitt rumpetroll og begynner å bli egg i fuglekassene våre. Vi har fått plantet i
grønnsakshagen, der har vi hatt med mange ivrige gartnere som synes det tar litt lang tid til
gulerøttene er ferdig. Heldigvis at man kan spise gressløk så lenge. Blomsterenga fyller seg
opp og barna er nysgjerrige på hva alt heter. Det er spennende med kyllingene som nå har
blitt høner (og haner). De trenger ofte mat, vann og stell. I skogen har sauene begynt å beite,
så de har testet ut turplassene våres de også.

Vi føler at dette året har sust av gårde. Synes ikke det er lenge siden vi stod klare til å ta imot
«Bjørnungene» – en gruppe med barn i ulike aldere fra tre forskjellige avdelinger. Det tok
litt tid før alle fant sin plass, samtidig ble det endringer i personalgruppa underveis. Det er
gøy å se utviklingen og hvor godt samhold det har blitt i gruppa. Vi vil takke for et godt
samarbeid i løpet av året – vi vet det har krevd ekstra av dere i dette rare året også. Takk for
tilliten dere gir oss ved å låne bort det kjæreste dere har til oss hver dag. Vi er heldige! Vi ses
heldigvis igjen alle sammen, bare på litt andre steder rundt på tunet.

HA EN RIKTIG GOD SOMMER!

