PERIODEPLAN FOR MAI, JUNI OG JULI– HEBRON
Viktige datoer
Onsdag 1.mai – STENGT
Torsdag 16.mai – VI MARKERER NORGES BURSDAG I BARNEHAGEN
Fredag 17.mai – STENGT
Torsdag 30.mai – STENGT
Fredag 31.mai - STENGT
Onsdag 5.juni - STENGT
Fredag 7.juni - BARNEHAGEFOTOGRAFERING
Onsdag 12.juni – SOMMERAVSLUTNING
Vi nærmer oss sommeren med stormskritt og minner derfor om at det er viktig at barna smøres med solkrem før de
kommer i barnehagen om morgenen. Personalet smører barna etter lunsj. Fint om vi har gummistøvler i barnehagen. Vi
tenger de for å gå i skogen.
Vi har blitt invitert hjem til Emilie og Julie for å se på dyrene deres. Dato er ikke bestemt, men informasjon kommer. Vi
prøver å gå alle sammen og turen vil derfor vare det meste av dagen. Tema for ukene etter 17.mai blir derfor gårdsdyr og
nærmiljøet.
Fint om dere sier ifra om eventuelle fridager/uker så tidlig som mulig. Vi har satt opp personale etter antall barn som skal
komme og vil om mulig bruke avspasering/feriedager når det er få barn i barnehagen.
Etter at snøen forsvant har barnas interesse for kakebaking og kiosk blomstret opp igjen. Vi jobber med å lage et
sølekjøkken med kummer som kan tilføre denne leken nye elementer. Regellekene vi lekte mye i høst har også blitt tatt i
bruk igjen og lekes ofte. Vi har fått midler i arbeidet for å bli helsefremmende barnehage slik at noe nytt utstyr for bedre
fysisk helse vil dukke opp i løpet av våren/sommeren.
Vi jobber med å lage en varmmat-bank med sunn og variert mat barna vil ha. Vi har varmmat
minst 2 ganger i uka, en dag med fisk. Vi har også prøvd ulike måter å organisere måltidet på
(inne/ute, kiosk med kø der barna sier hva de vil ha, buffet der de forsyner seg selv, faste
plasser, småbord, langbord …) Barna syns det er spennende med noe annerledes, de spiser
mer og gleder seg til måltidene. I april hadde vi f.eks taco, fiskepinner i brød og ertesuppe som
nye varmmatretter. Barna deres er kjempeflinke til å prøve nye retter, i alle fall i barnehagen

To nye barn starter i barnehagen vår 2.mai. Velkommen!
Vi fortsetter med foreldresamtaler.
Endringer kan skje. Følg med på tavla!
UKE 18
29.april
– 3. mai

TEMA: Vår
Vi går turer i området, ser etter vårtegn, snakker om alt som spirer og
gror, planter gulrøtter og lager vårmaleri.
Tilvenning av to barn, Melissa og Matheo.
Onsdag 1.mai, Barnehagen har stengt – Offentlig høytidsdag

Mål
- legge til rette for mangfoldige
naturopplevelser og bruke naturen
som arena for lek, undring, utforsking
og læring
- se hva som skal til for at noe gror
- bli kjent med våren som årstid

UKE 19
6.mai 10.mai

TEMA: 17.mai
Vi snakker om hva «17.mai» er, øver på sanger og jobber med fargene i
det norske flagget

- Bli kjent med tradisjonene rundt
17.mai-feiring
- Bli kjent med bakgrunnen for
nasjonaldagen og Norge som land

UKE 20

TEMA: 17.mai
Vi snakker om hva «17.mai» er, øver på sanger og jobber med fargene i
13.mai – det norske flagget
17.mai
Torsdag 16.mai tyvstarter vi feiringen av Norges bursdag. Vi øver oss på
å gå i tog, synger 17.mai-sanger og spiser pølser og is. Ta med norsk
flagg om dere har.
Hurra for Matheo som blir 1 år 17.mai, vi feirer han torsdag 16.mai.

UKE 21

Fredag 17.mai, Barnehagen har stengt – Grunnlovsdag
Hebron har fane og går i 17.maitog på Mysen, personalet har ikke noe
ansvar i toget. Mer informasjon kommer!
TEMA: Gårdsdyr og nærmiljøet
Vi prøver å gå turer, ikke bare mandag og fredag som er faste turdager.

20.mai –
24.mai
HA-MED-UKE (barnet kan ta med en leke/noe de vil vise frem)
UKE 22

TEMA: Gårdsdyr og nærmiljøet
Vi prøver å gå turer, ikke bare mandag og fredag som er faste turdager.

- Få kunnskap om dyr og dyreliv
-bærekraftig utvikling – søppel i
naturen
- bli kjent med lokalhistorie og
området Eidsberg
- oppdage nye steder å gå på tur
- snakke om trafikksikkerhet

27.mai –
31.mai
Torsdag 30.mai, Barnehagen har stengt – Kristi himmelfartsdag
Fredag 31.mai, Barnehagen har stengt - Planleggingsdag
UKE 23
3.juni –
7.juni

TEMA: Gårdsdyr og nærmiljøet
Vi prøver å gå turer, ikke bare mandag og fredag som er faste turdager.
Onsdag 5.juni er barnehagen stengt – Planleggingsdag
Fredag 7.juni kommer fotograf Grinna til oss for å ta gruppebilde,
søskenbilder og enkeltbilder. Barna må være i barnehagen senest 9.00.

UKE 24
10.juni
–
14.juni

TEMA: Barnas interesser
Vi ser hva vi finner på og forbereder sommeravslutning
Onsdag 12.juni er det sommeavslutning. Vi starter 15.30 og avslutter
arrangementet 17.00. Barna viser frem noe og de som skal slutte får
permen sin med bilder og tekst fra barnehagetiden. Fint om
skolestarterforeldrene kan ta med noe godt å bite i (kake, gjærbakst …)

UKE 25

TEMA: Barnas interesser

17.juni
–
21.juni

Fredag 21. markerer vi St. Hans.
Dette blir Atene og Syver sin siste dag i barnehagen.

- være spontane og ta barnas ønsker
og tanker seriøst
- Være bevisst barnas ulike
uttrykksformer
- observere og følge opp barnas ulike
uttrykk

UKE 26

TEMA: Barnas interesser

24.juni
–
28.juni

Hurra for Kajus som blir 6 år 27.juni!

UKE 27

TEMA: Barnas interesser

1.juli –
5. juli

Hurra for Marcus som blir 4 år og Julie som blir 3 år 3.juli! Vi feirer Julie
tirsdag og Marcus onsdag.
Hurra for Luna som blir 3 år 5.juli!

UKE 28,
29 og 30

UKE 31
29.juli –
2.august

Fredag 5.juni er siste dag før sommerstengt barnehage. Emilie D og
Kajus har sin siste dag i barnehagen.
SOMMERSTENGT

Velkommen tilbake!
Tilvenning av gamle og nye barn
Vi ser hva vi finner på og blir kjent med ny barnegruppe

TILBAKEBLIKK
Tema for de månedene som har gått har vært kroppen, påske og vår. Vi har brukt Henry –
førskehjelpsdukke, laget bamsesykehus i salen og snakket om ulike kroppsdeler. Tirsdag 12.mars var
skoleklubben i Mysen på opplegg ved biblioteket i forbindelse med barnehagedagen. Vi markerte
Rockesokk 21.mars, moro med annerledesdager. Vi deltok på påskevandring i Mysen 4.april. Moro å
komme litt bort fra barnehagen og stas å kjøre buss. StefanusCafe ble arrangert mandag 8.april med
salg av noe å bite i og ting barna hadde laget. Tusen takk for alt dere gir til stefanusbarna, denne
gangen ble det nesten 4000 kroner. Vi har gått turer og sett etter vårtegn. Vi har funnet både
gåsunger, hvitveis og hestehov. På veggen inne på avdelingen har vi laget en stor hestehov av
hender. Vi har startet litt med foreldresamtaler og håper å bli ferdig til 17.mai.

