Månedsplan tiur juni
Uke 23
Bjørnunger
ansvar for
fjøset.

Mandag 6

Bhg stengt!
2.pinsedag

Tirsdag 7

Onsdag 8

Vi feirer 5-årsdag

Lek i nærområdet

Gratulerer😊

Uke 24

Mandag 13

Tirsdag 14

Revunger
ansvar for
fjøset

Svømming fra
kl. 12-14
Husk
badeutstyr!

Tilvenning tvers av
grupper. Turer i
nærområdet.

Torsdag 9
Turdag

Fredag 10
Lek i
nærområdet

Overnatting
for
skolestartere!

Onsdag 15

Torsdag 16

Fredag 17

Sommeravslutning
Turdag

Barnas valg

Kl.16.0018.00.Mer info
kommer!

Uke 25
Tiur
ansvar for
fjøset

Uke 26
Bjørnunger
ansvar for
fjøset

Mandag 20

Tirsdag 21

Onsdag 22

Svømming
kl.12-14.
Husk
badeutstyr!

Tilvenning tvers av
grupper!

Lek i nærområdet

Torsdag 23
Turdag

Skolestartere
besøker Skogly bhg

Mandag 27

Tirsdag 28

Onsdag 29

Svømming
kl.12-14.
Husk
badeutstyr!

Svømming kl.12-14
Husk badeutstyr!

Lek i nærområdet

Torsdag 30
Turdag

Fredag 24
Svømming
kl.12-14
Husk
badeutstyr!

Fredag 1
Barnas valg

Datoer som er viktige:
-

Vi forsetter med å starte dagene ute og med frokost i sommerhuset. Barna må være

-

kledd for å være ute! Frokost fram til 08.00!
Til svømming trenger barna: Badeshort/badedrakt, shampoo, svømmebriller, håndkle og

-

jentene en kam til håret.
7.juni så feirer vi 5års bursdag. Hipp Hipp Hurra!

-

9.juni så er det overnatting for skolestarterne i bhg.( Se eget skriv)

-

15.juni- Sommeravslutning i bhg. Mer info kommer!
Vi tar igjen litt av de svømmedagene vi har mistet, se planen!

Ny månedsplan for juni er klar. Dette er et utgangspunkt, men forandringer kan skje og vi
ønsker å ha rom for å være spontane å gjøre andre ting underveis.

JUNI- SNART SOMMERFERIE!
Da er vi snart i gang med juni, og tiden bare flyr i vei! Dette vil bli den siste månedsplanen for
denne tiurgjengen, fra juli så går flere i personalet ut i sommerferie det vil bli mer
sammenslåing av avdelingene ukene i juli/ starten av august så da blir det ingen månedsplan for
den perioden!
Vi skal bare nyte den siste tiden sammen og kose oss på turer i nærområdet og litt andre
steder løpet av juni.
Vi har fått kopplam i barnehagen, så det er bare å hilse på dem når dere kommer i barnehagen,
så skal barna få være med å gi dem mat i ukene vi har fjøsuke! Det har allerede kommet flere
forslag til navn så bare å komme med flere forslag så får vi se hva vi ender opp med.
Har vært i dialog med Harald Hoel så det ser ut som at det bil bli noen uker med to dager med
svømming i ukene den siste perioden. Vi har mistet flere svømminger i mai så skal prøve å få
tatt igjen noen av dem. Så se nøye på planen som er ute og husk badetøy til disse dagene!

Så ønsker vi juni velkommen! Og riktig god sommerferie til alle sammen når den tid kommer!! Og lykke masse til de
som skal starte på skolen etter sommerferien, det blir ett spennende og nytt kapittel!

Ida, Hege og Markus

