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Nå er sommeren her. Varmere vær og sol, alt rundt oss yrer av liv. Vi forsetter med å
studere det yrende livet rundt oss. I barnehagen og i nærmiljø. Vi ser på insekter og
snegler, blomster og planter. Vi har epletrær og ripsbusker i barnehagen vi har sett
blomster og følger med på det kommer frukter. Vi skal se mer på humler som del av
kretsløpet. Vi fargelegger humler og bier, og lager blomster av papir de kan sitte i. Vi ser
videre på ting vi kan plante og resirkulere.

Vi begynner med historien med Gullhår og de tre bjørnene. Her bruker vi preposisjoner
som liten, mellom, minst, myk og hard, kald og varm Vi leser bøker, har dramatisering, og
kanskje også en film.

Vi skal ha Skolestarterfestkveld i barnehagen. Det er fredag den 11 juni kl 1800 til 2100.
Invitasjonen kommer, og vi gleder oss masse til det.
Minner om igjen at det skal være med matpakke til lunsj på onsdager og vannflaske hver
dag. Nå som det blir varmere er det viktig med solkrem. Barnet skal være smurt når de
kommer i barnehagen. Så smører vi etter behov utover dagen. I skiftekurven er det lurt å
ha litt ekstra sommertøy, badetøy og håndkle, for det kan fort bli litt vannlek 😊 i tillegg er
det lurt å ha truse, sokker, bukse og genser. Barna skal komme kledd etter været når det
leveres, vi kler barnet etter omstendighetene i løpet av dagen om været skal forandre seg.
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Maria fortsetter å ha kristensamlinger sammen med barna. Her er det sang og fortellinger
med konkreter. Barna får stille spørsmål og viser stor entusiasme.
I kristensamlinger i juni måned skal vi snakke om hva som skjedde etter pinsen, hvordan
det gikk med de første kristne etter at Den Hellige Ånd hadde kommet over dem. Vi
snakker også om "Apostlenes faste" der vi får høre om Peter og Paulus.

Det blir nok flere turer i de neste ukene hvor naturen er nå så vakker.

Fredag, 2. juli er siste dag i barnehagen før sommerferien. Det er mye følelser i kroppene
hos både store og små nå som skolestart nærmer seg. Vi har blitt så nært knyttet og glade i
hverandre, men det er på tide for barna med nye eventyr.
Vi ønsker dere lykke til på skolen Amy, Anna, Emily, James, Julianna, Lucas, Luliana, Oda,
Rajishon, Selma og Viktor. Vi kommer til å savne dere enormt mye og dere vil alltid ha en
plass i hjertene våre.

God sommer!
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