Informasjon og plan for Ekornstubben - siste halvdel av august.
Velkommen til nytt barnehageår!
Vi startet opp etter ferien med en glad gjeng som koste seg i barnehagen. Vi var så godt i gang
både «nye» og «gamle» og det var så trist å måtte stenge.… Nå kan vi heldigvis holde
barnehagen åpen igjen. Vi følger strenge smitteverntiltak fra myndighetene.
For å unngå at vi kommer for tett på hverandre, kommer vi til å være så mye som mulig ute.
(mulig å ha mindre grupper inne ved behov - for eksempel ved mye regn)
Vi er naturligvis ekstra nøye med håndhygiene og har generelt forsterket renhold.
Barnegruppa i år består av 21 barn i alder 2,5 til 5 år. Sju barn er overflyttet fra Nøtteliten og i
tillegg er det kommet to helt nye. De første to ukene har vi hovedfokus på å bli godt kjent,
skape trygghet og tillit.
NB! For at barna skal kunne ha en god dag, må dere foreldre følge med på værvarsel
«yr.no» eller lignende, så dere dag for dag kan sørge for at barnet er kledd til dagens
vær.
Barna må være kledd til utelek (og smurt med solkrem) når de kommer. Vi møter dere ved
porten.

Barna trenger:
- En dagsekk som de klarer å bære selv. Den må fylles med det barnet vil
kunne trenge den aktuelle dagen; et /to sett skift (truse, sokker, genser, tskjorte, bukse / evt shorts, solkrem og evt en vannflaske. Denne
dagsekken vil barnet da enkelt kunne ta med seg når vi skal i skogen.
Alt må være merket med barnets navn.
- En veske / bag med «ekstra - ekstra klær». På dager med fare for regn vil
det også innebære: et ekstra regntøy eller en dress som tåler å bli litt våt.
Disse dagene må de også ha gode, tette støvler, fottøyskift og tynne
ullsokker (ulvangsokker el l.) og regnvotter.
Dagsekk og bag tas med hjem hver dag for at dere skal kunne tilpasse innholdet
til neste dag. (Må ikke bli liggende i bilen da ..)Henting foregår også ved porten.
Husk å sprite hender når dere kommer og når dere går.
Hvis det er mye regn og vi er inne når dere henter: Ring oss så følger vi
barnet ut til dere. Hvis vi ikke har mulighet til å følge barnet ut, møter vi dere
ved døra. Tlf til Ekornstubben: 40145103 - sjekk at dere har riktig nr – da vi
tidligere dessverre sendte ut feil nr til noen av dere.

Dere vil få mer info om barnehagens innhold og planer etter hvert, men det
er to ting vi ønsker å sette spesielt fokus på i år:
- «Bli med» (Inkludering)
- Kommunikasjon / språk

Periodeplan for siste halvdel av august
Uke

Fokus:

Uke 34

Ny gruppe, nye
venner.

Fra
Mandag 17.08
Til
Fredag 21.08

Vi har fokus på å bli
kjent barn – barn
og barn - voksen

Tiltak / aktiviteter
Vi leker og har samlinger ute.
Onsdag: Fortelling om bonden som tresker
kornet på åkeren sin
Torsdag: Vi feirer Fredrik.
Hurra!
Fredag : Vi feirer Olav Aa.
Hurra!
«Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid
og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere
relasjoner og knytte seg til personalet og andre
barn» (fra rammeplan)

Uke 35
Fra
Mandag 24.08
Til
Fredag 28.08

Ny gruppe, nye
venner

Lek og aktivitet på lekeplassen og i
skogen / nærområdet.

Fokus på trygghet – bli
Samlinger ute. Sang, rim, regler, rytme.
kjent.
Bibelfortelling om Jesus og barna.
Torsdag: tur i nærområdet
«Bli med»
( Inkludering)

Uke 36 starter med feiring av Isak som har bursdag. Plan videre kommer.

Hilsen staben på Ekornstubben:
May Ellen, Ellen, Lise S. Wenche, Solveig og Lise U.

