Periodeplan for mai på Ekornstubben.
Uke 19
Fra
Mandag 06.05
Til
Fredag 10.05

Uke 20
Fra
Mandag 13.05
Til
Torsdag 16.05

Uke 21
Fra
Mandag 20.05
Til
Fredag 24.05

Uke 22
Fra
Mandag 27.05
Til
Onsdag 29.05

Våronn på bondegården og vår i skogen. Vi sår frø.
Nøtte besøker barna.
Mandag: Skoleklubb og gruppe.
Tirsdag: Grupper inne og ute.
Onsdag: Grupper inne og ute.
Torsdag: «Ha med dag» og lek i skogen.
4 års kontroll- samtaler.
Fredag: « Ha med dag» og Hurra for Mathilde 6 år!

17. mai – Bursdag for landet vårt.
Nøtte besøker barna..
Mandag: Skoleklubb og gruppe
Tirsdag: Utedag i skogen
Onsdag: Grupper ute og inne.
Torsdag: Vi lager vårt eget 17. mai tog og feirer litt med 17.mai leker og kos.
Ta med flagg (husk å ha navn på.)
NB!
17. mai kan barnehagebarna med foreldre delta i barnetoget i
Mysen og i Trømborg. Mer info kommer !

Nøtte besøker barna.
Nye bøker som vi kan lese.
Mandag: Hurra for Emil 5 år.
Skoleklubben går til skolen for å besøke 1.klasse.
Tirsdag: Besøk fra biblioteket i samling. Vi får nye bøker og feirer det
med en liten bokkafe.
Onsdag: Lese i grupper
Torsdag: Utedag i skogen
Fredag: Skoleklubb og grupper

Bibelfortelling om Jesus som reiser opp til himmelen.
Nøtte besøker barna.
Mandag: Skoleklubb og grupper
Tirsdag: Utedag i skogen
Onsdag: Grupper ute og inne

NB! Torsdag og fredag er barnehagen stengt!

Litt nytt fra Ekornstubben.
Mange av dere vet at vi har et felles kosedyr som heter Nøtte. Han er en god
ekorngutt som barna er veldig glade i. Iblant besøker han barna og det er veldig
stas. Nå har han nettopp begynt på en slik besøksrunde. Alma var den aller
første som fikk besøk, så ble det Josefine og etter hvert skal alle få sin tur å ha
han med seg hjem på en overnatting. Da er det hyggelig om Nøtte får bli med
på barnets/familiens aktiviteter og at dere skriver litt i boka hans om hva han
opplever. I veska si har Nøtte både tannbørste og en klut. Men han er enkel å
stelle og kan pusses og vaskes uten vann…
Vær, klær og solkrem.
Våren har vært på besøk med noen sommerlige, solrike og varme dager. Da var
det ekstra godt å leke mye ute og være lettkledde. Været veksler fort og det er
store temperaturforandringer. Nå er det ikke særlig varmt lenger, så vi trenger
fortsatt å ha parkdresser, varme jakker og gode langbukser, ja til og med votter
tilgjengelig. Følg med på «yr» så dere er forberedt på hva barna kan trenge!
Støvler må vi også alltid ha – for rett som det er tar vi spontane turer i skogen.
Sola og varmen kommer nok snart tilbake, så det er fint at barna har en solkrem
i hylla si. På dager med mye sol forventer vi at barna blir smurt av dere foreldre
på morgenen. Så smører vi etter lunsj.
Barna har ventet lenge på «ha med dag» så det blir det nå fk torsdag og fredag.
Barna er flinke til å spørre hverandre fint om å få låne og de er generelt positive
til å låne bort. Men send ikke med leker dere er veldig redd for. Vi leker litt
hardt og ivrig….
Som dere vet ønsker vi å bli godkjent som en helsefremmende barnehage. Vi
har spesielt satt fokus på kosthold, psykisk helse og fysisk aktivitet. I den
sammenheng har vi via prosjektmidler fått noe nytt utstyr til fysisk aktivitet.
Det skal vi ta i bruk nå i mai måned.
Ellers kan vi fortelle at vi som jobber på Ekornstubben har fått noe veiledning.
Vi styrker også bemanningen noen timer enkelte dager.
Så blir det foreldresamtaler ganske snart.
Minner om at barnehagen er stengt fredag 31.mai og onsdag 5.juni.

Hilsen staben på Ekornstubben

