August og September hos Revungene
Vi vil ønske velkommen til ett nytt barnehageår hos Revungene. Personalet i år består av Maren som
pedleder, Karen som barnehagelærer, Hanne G og Hanne MK som fagarbeidere, Hanne S, Sanna og
Hege er også tilknyttet avdelingen og vil også ta i mot barna .
Vi har seks revunger som fortsetter på avdelingen, det er Oddmun, Andreas, Oda, Noah, Oskar og
Oliver. Samtidig som vi skal ta imot sju nye revunger i løpet av høsten. Johanna, Odine, Selma og
Mikkel begynner i løpet av uke 33. Norin og Noelle begynner i september og Ulrik i November.
Velkommen alle sammen! Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt barnehageår, med ny barnegruppe.
Vi kommer til å bruke resten av denne måneden som tilvenning, men kommer til å dele gruppa mye i
hverdagen. De nye skal bli trygge på oss voksne i barnehagen og på omgivelsene. De største trenger
andre utfordringer, samtidig er det flere av dem som har hatt lengre ferie og vil kanskje bruke litt tid
på å føle seg trygg i barnehagen igjen. Det blir derfor ikke lagt ut plan for de to neste ukene. Vi bruker
tiden godt sammen med barna og blir kjent, får inn rutiner og følger barnas initiativ.
I oppstartsfasen bruker vi mye tid med dyrene våre. Uke 33 kommer to griser i barnehagen som vi
besøker og synger om, vi skal se til hønenen våre og går en tur nedi veien og besøke på kvigene i
havninga. Skogen er full av bær, så noen turer utenfor gjerdet blir det nok også!
Dersom dere ønsker at barna skal spise frokost her, møt opp før klokken 0800, med medbrakt
frokost. De dagene været tillater det blir frokosten på lekeplassen i fellesskap med resten av
barnehagen. Litt utpå høsten starter vi inne på kjøkkenet om morgenen.
Kontakt oss gjerne hvis dere lurer på noe, snakk med oss i henting/levering eller kontakt oss på
avdelingstelefonen. Tlf: 46 958 405

Årsplanen er under ferdigstilling og vil bli sendt ut neste uke.

I tavla i gangen henger oversikt over dagsrytmen på avdelingen. Foreløpig vil det ikke bli publisert
noen detaljert plan for ukene som kommer, da tilvenning er hovedfokus.
Vi ønsker alle en fin uke!
Hilsen fra Hanne G, Hanne S, Hanne MK, Sanna, Hege, Maren og Karen

