INFOBREV AUGUST ukene 33-34-35 Tema: innkjøring i barnehagen, dyra på gården og bær
Fire uker med sommerferie og stengt barnehage er tilbakelagt.
9 førskolebarn har avsluttet barnehagetiden og startet opp i kommunens barneskoler. Vi ønsker alle LYKKE TIL og velkommen tilbake på besøk i
Juni-2019. Vi er allerede godt i gang med nytt barnehageår med nye opplevelser og ny læring via vårt
Link: Hovedtema og Link:
via Link: Årets temaer Folungen og Årets temaer Kyllingen
6 barn på ett-år, født 2017 og 6 barn på to-år, født 2016 og desember 2015, er barna med garderobeplass på Kyllingen.
9 barn på tre-år har flyttet over til Folungen.
4 barn på fire-år er blitt de nest eldste på Folungen og dette er en viktig plassering i hierarkiet ifølge barna. De er jo nesten-førskolebarn, bare så
du vet det. Armer, bein og mestringsevne har gjort et stort hopp i ferien og barna har blitt «store». De er viktige og kjære lekekamerater for 3åringene i noen sammenhenger og for førskolebarna i andre
9 nye førskolebarn har tatt fatt på sitt siste år i barnehagen her hos oss. Uka fylles av ulike aktiviteter som hører Bergseng Bondegårdsbarnehage til. Hver mandag og tirsdag, hele barnehageåret igjennom, er satt av til eget førskoleopplegg, med Tunstua og Bålhytta som base.
I tillegg kommer de andre dagene med forming, matlaging, dyrebesøk, smågrupper med ulike barnehageinnhold, for ikke å glemme den svært
viktige og utviklende frie leken. Personalet gir disse flotte og ivrige barna litt ekstra ballast av skoleforberedende aktiviteter, i tillegg til motoriske og
opplevelsesrike aktiviteter. Vi har ulike temaer vi arbeider oss igjennom i løpet av de kommende 11 månedene. Link: Førskolebarna
Vi har startet opp på et nytt barnehageår med stort sett samme
personell som i fjor. Mette 100%, Karoline 100%, Anita 90%,
Nina 100% i styrer-og pedagogstillingene. Mona 80% Hege
80%, Kjersti 80%, Gunn 80%, Nicolay 100% i barne-og
ungdomsarbeider-og assistentstillingene, Silje 100% og Camilla
100% lærlinger i barne-og ungdomsarbeiderfaget.
Som tilleggsressurser jobber Synnøve 90%, Anne-Marit 80% og
Emilie 80% som ekstraviktigassistenter.
Innkjøringsukene Går stort sett med til å komme i gjenge i
barnehagen for de barna som går videre fra i fjor og bli et trygt
barnehagebarn for de som er nye.

Gjør deg kjent med barnehagens hjemmeside for utvidet informasjon
omkring det pedagogiske arbeidet i Bergseng. Ta deg tid til å lese igjennom
barnehagens Årsplan, her finner du mye nyttig informasjon om vårt
ideologiske arbeide. Ved bruk av passordet du har fått tilsendt på mail, får
du tilgang på sanger, rim, regler barna dine etter hvert kommer hjem og
presenterer for deg. Det legges ut bilder av dyra, barnehagens lokaler og
gården her, samt en kort presentasjon av personalet er å finne.
«Bli kjent samtaler» startes opp med for nye barn i september.
Primærkontakten vil ta kontakt omkring tidspunkt for denne. Varigheten er
fra ½ -1 time.
Foreldresamtaler generelt startes opp etter uke 40. Dere som har barn
som har gått hos oss tidligere, kan melde inn behov/ønske for
foreldresamtale allerede i september om det er behov for dette.
Høstens foreldremøte satser vi på å avholde før uke 40
Vet du allerede nå når skolene til dine andre barn har satt opp foreldremøte,
er det fint om du melder dette inn til barnehagen så for som mulig, så vi
unngår kræsj med vår møte.

I kjøkkenhagen vår venter potetene på å bli høstet inn og i
drivhuset henger slangeagurk og tomater. På bærbuskene er det
fortsatt noe bringebær og rips, mens epler, pærer og plommer er
i ferd med å modnes og klare for å bli spist. I fryseren ligger
mengder med frosne bringebær og blåbær til å nyte utover
vinteren. Avdelingene har blitt pusset opp iløpet av
sommerukene og vi har startet opp igjen med frilek med gamle
og nye venner, samlinger, sanger, bøker og formingsaktiviteter.
Matlagingen sammen med barna er godt i gang. Førskolebarna
startet opp med førskole allerede uke 34, da de har ventet lenge
nok nå syntes de :-)
Alle dyrene på gården koser seg med barna som er tilbake fra
ferie. Høner og kalkuner får daglige besøk av ivrige barn som
både fôrer og plukker egg. Geitene er glad for at barna er
tilbake, for nå er det jo matrester fra barnas tallerkener å få
igjen og det er godt! Hopp og Sprett, er trygge og flotte
dvergveddere vi kan kose oss sammen med i bingen på
lekeplassen. Shetlandsponnien Caspian er til glede for både toog firebeinte.

