INFOBREV APRIL uke 14-15-16-17

Tema: VÅREN, ENERGI, ELEMENTENE, «DET NYE LIVET»

I april har vi hovedfokus på våren, energi, elementene og «det nye livet» i naturen og hos dyra. Vi fordyper oss i solkraft og
hvordan den påvirker klima og temperatur og vekker opp nytt liv i naturen. Dagene blir lengre og vi hører og ser stadig flere
ulike fugler. Vi pynter ut av og vasker ned de ulike dyrerommene ute og klargjør så geiter og høner kan benytte de våren,
sommeren og høst-sessongen. I januar-februar-mars har vi ruget fram enorme mengder ulike kyllinger, fra Vaktel, Creme
Legbar, Silverudd blå, Dverg Silke hvit, Wyandotte, Australorps, Paduaner, Pavlovskaya, Orpngton, Brahma, RIR og Maran.
Snart kommer kyllinger fra Toppet Hollender, Serama og Brahma.
Vi oppsøker fuglekassene og følger spent med på hvilke fugler som flytter inn. Kommer Stæren tilbake til kassa oppe på
låveveggen i vår også? Vi studerer busker og trær og ser at bladknoppene er i ferd med å bli tykkere og klare for å sprette ut.
Inne sår vi ulike frø og klargjør drivhuset ute for å ta imot mengder med nye spirer. Vi snakker mye om humler og bier og
viktigheten av disse for livet på kloden vår. Kunnskap om humler og bier og nødvendigheten av å ivareta og verne om disse, er
viktig i vår barnehage. Vi har humlehus og sår mengder med blomster som er nam-nam for humler og bier. Vi fokuserer mye
på solkraften og hvordan den virker inn på naturen. De fire elementene: jord, luft, vann, ild er viktige elementer for vår
barnehage og går igjen som samtaletema til undring og læring i de fleste temaer. Gryende forståelse for Fotosyntesen settes i
gang. Ferdigheter, tilpasset barnets alder og medvirkning i ulike gjøremål, vektlegges sterkt.
Ungene får være med på å børste geiter og ponnier for å hjelpe de med å bli kvitt vinterpelsen. Vi håper å unngå
Fugleinfluensa i Skandinavia denne våren så hønene kan kose seg ute i bingen på lekeplassen og ved det nye Pannekakehuset
etter hvert. Geitene Gyrid, Lille Grethe, Gine, Gitte og alle killingene, koser seg ute i solrike og varme vårdager utenfor
Mekrebu i påvente av at snøen skal forsvinne i Sæterbingen.
Komposthaugen vil tine utover i måneden og blir klar for å gi barna spennende og lærerike stunder omkring alle småkrypene
her. Kjøkkenhagen ute på åkeren venter på å klargjøres for setting av poteter og såing av sukkererter og kål i løpet av mai
måned. Arbeidet med plantene i drivhuset, kjøkkenhagen og komposten vil strekke seg helt fram til Sommerferien.
I slutten av april, starter forberedelser til 17.mai-feiring opp. Vi jobber med flagget og lærer barna respekt for Norges flagg,
flaggets farger, frihet, fred og demokrati. Vi øver på nasjonalsangen vår og andre typiske 17.-mai sanger.
PÅSKEFERIE
stengt barnehage:
mandag 15.april - mandag 22.april

Vårsola krever at vi smører
ansiktet med solkrem. Vi starter
gjerne opp med smøring de
dagene sola virkelig varmer. Send
med egen navnet solkrem.
Lek ute når det er vår, krever at barna har
strikk under beina på dressene og mange nok
votteskift + cherroks.
Send alltid med gummibukser.
Holder ungene lengre tørre og gir mange artige
ute-opplevelser nå på våren
FORELDRESAMTALER VÅREN 2019
FOR 5-4-3-2-1 åringene
Foretas i mars og april Primærkontaktene setter
opp tider og kommer til enighet med foreldrene
om tid for samtale
Avholdes på pauserommet / Tunstua / Mediateket

Første dag etter påskeferien
er tirsdag 23.april
GOD FERIE

Torsdag 25.april: 19:00-21:00
FORELDREMØTE I BARNEHAGEN
påmeldingsfrist 23.april

Agenda:

1.

Primærkontakten avholder samtalen
2.

Vi jobber med tema brannforebygging i april

Markering av jubileumsåret 2018-2019 med
“Åpen Gård” lørdag 22.juni, kl. 12:00-15:00
Vårens dugnad “Åpen Gård”
Eventuelt

Link:

Påskeopplegget i
Bergseng
Temaene disse
ukene gir personalet
igjen en rikholdig
arena for
implementering av
alle Rammeplanens
7-fagområder.

Førskolebarna jobber i
april med ENERGI,
Kroppen, Trygg
Trafikk, klokka, tall og
bokstaver.

SANGER OG REGLER
Se på sanger under påsken og våren: Sov

du vesle spire ung, I et egg en kylling lå,
Fuglevårvise Sola er god, Blomster små,
Lille kylling, Hysj, kan du høre Brannmann
Sam Karius og Baktus Hønsene Hønemor
og kyllingene Lille kanin Lille Bukken Bruse...
Bukkene Bruse
Alle killebukkene på....
Grisen 10 små griser Blomster små... Jeg
har en liten ponni Hesten

Kommer i mai:
Tirsdag 14.mai kl.10:15 går vi til
Marka Alders-og sykehjem og synger
for beboerne her. Resten av dagen
holder vi 17.mai-feiring i barnehagen
Torsdag 17.mai - Norges nasjonaldag…

Bevertning suppe med rundstykker og drikke til på Barnehagen har egen avdeling i folketoget……………
Bålplassen (Avdelingen om dårlig vær)

Onsdag 22.mai Besøksdag for kommende

barn født 2013-2014
TUR TIL BRANNSTASJONEN

1.klassinger på sin respektive skole
Kl.09:00---

Uke 21-22: Vertsbarnehage for 1.klasse på
Brandbu, Fredheim, Moen, Trintom, Jaren skoler
Vi får hilse på brannmenn og sitte i brannbil. Kanskje Uke 21-22-23: «Nye barn»på besøk i barnehagen
i Brandbu, mandag 29.april

det blir tid til å øve på å slukke med brannslange
også. Til og fra øver vi på skilt og å ferdes trygt i
trafikken som fotgjenger.
Ved ev. utrykkning blir vi kun tilskuere
De voksen som er med:
Mona, Nicolay, Karoline, Hege

Planleggingsdager
våren / sommeren 2019
•

•

Mandag 20.mai og
Torsdag 13.juni

Tilbakeblikk på mars: Ukene 10-11-12-13 gikk med til å fortsette arbeidet med «det nye livet, kyllingene og påsken. Formingsopplegget med «det nye livet», kyllingene og påsken
som tema, gav mange gode læringssituasjoner med kommunikasjon, matematiske og sosiale læringsøyeblikk. Formingsresultatene gir barna sluttprodukter å være stolte av.
Miljøagentene har vært ivrig tilstedeværende i perioden
Inne har det vært mye flott lek, forming og fin-og grovmotorisk trening. Maling, klipping og liming med våren og påsken som tema er formingsaktiviteter det har vært stor rift om å få
delta på. Rolleleken har lett for å dreie seg om samspillet mellom dyr og mennesker i vår barnehage. Andre er mer opptatt av konstruksjonslek i varierte utgaver: hyttebygging, lego,
duplo eller skru-brio er populært og viktig lek. Regelleken er viktig både inne og ute, her sangleker har dominert. Terningspill, konkurranser og regler for hvordan vi kan få de ulike
aktivitetene til å fungere og konflikter løst i inne-og uterommene, oppstår både ved ungenes egne innspill og de voksnes. Ute har skigåing, aking, lek i all snøen og smeltevannet
dominert.
Måltidene er viktige for ungene og det går ikke en dag uten at det er spørsmål om hva vi skal spise i dag. Ungene elsker å delta på matlagingen. De er ivrige og flinke til å prøve, både
å tilberede og smake å de ulike ingrediensene.
Mars førte med seg noe forkjølelse og halsbbettendelse, både blant barna og personalet. Nå håper vi at sola som stadig blir varmere og varmere, dagene som blir lengere og lengre
og utetiden som øker og øker, vil være med på å gi oss sykdomsfrie uker videre ut våren. Link: Hovedtema Link: Satsningsområde Link: Om infeksjoner og utbrudd

