Juni hos Revungene
Den første sommermåneden er her og vi gleder oss til mange fine sommerdager med fine
Revunger. Mai suste av sted og har gitt oss mange gode opplevelser. Vi startet måneden med
å reise på besøk til Silje og familien. Gjett om det var stas! Vi fikk hilse på helt nyfødte
lamunger inne i fjøset, besøke saueflokken inne i innhegninga deres, se på ender, høner, kose
med kattene, leke med hunden Miko og leke med alle de morsomme lekene deres! En
kjempefin dag, tusen takk for at vi fikk komme! Videre bød mai måned på sol, sur vind,
bursdagsfeiring og forberedelse til dugnad. Flere av barna har hatt med sykkel, så det har blitt
mange turer opp og ned gutua til Livensveen. Vi har jobbet i kjøkkenhagen, fjernet stein, kjørt
på mer jord og sådd både blomster, salat, gulrot, satt poteter og løk. Det blir spennende å følge
med på spiringen framover. Vi var også veldig heldig å bli invitert til Høgholen på kuslipp,
hos familien til Ingrid. Gjett om det var moro å se melkekyrne hoppe og sprette av glede over
å komme ut til vårens første grasstrå. Tusen takk for at vi fikk komme! Vi har feiret 17.mai i
barnahagen, gått i tog, sunget, flagget og laget skikkelig feststemning! Moro både for store og
små. I skogen er det yrende liv i fuglekassene, det er spennende å følge med på utviklingen i
fuglekassene. Nede hos Tiura har det også vært spennende å følge med på klekking av
kyllinger. Mai har med andre ord vært en innholdsrik måned.

Førstkommende fredag gleder vi oss til å reise til Mattisrud. Husk å skrive dere på lista i
gangen! I juni kommer vi til å fokusere på å gjøre de av barna som skal over til Bjørnunga til
høsten, kjent med rutiner og voksne. Et par dager i uken finner vi på noe moro sammen med
dem. Ellers håper vi å få til noen fine turer, både til fots og på sykkel for de som har lyst.
Neste uke (uke 23), er sykkeluke, ta gjerne med sykkel. Ellers har vi ikke satt opp så mye på
planen vår for juni, da vi ønsker å tilpasse aktiviteter etter vær og interesser hos barna. Vi har
også fått to helt nydelige kopplam i barnehagen, som vi kommer til å bruke mye tid sammen
med. Vi gleder oss!
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Fra og med uke 26 (27.juni), begynner ferieavviklingen for ansatte i barnehagen. Det
blir da felles frokost ute for hele barnehagen. Møt ferdig påkledd hver dag. Ved dårlig
vær er det frokost i sommerhuset.
Når ferieavviklingen begynner kommer vi til å være mye felles med de andre
avdelingene, det blir mindre barn og roligere dager. Derfor er det ikke oppført noe på
planen denne uken. Det vil heller ikke komme noen plan for Juli, da har mange ferie
og vi nyter forhåpentligvis varme og spontane dager.
Maren jobber nå to dager i uken, og kommer trolig til å fortsette med det fram mot
sommeren.
Malin er hos Revungene Tirsdag, Onsdag og Torsdag fram mot sommeren.

Ha en strålende Juni måned!
Sommerhilsen fra Hanne S, Hanne MK, Hanne G, Maren, Karen Marie og Malin

