Månedsplan Skogstua Barnehage Juni/Juli 2019
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Det kommer nærmere beskjed om dato for Sverresborg-tur. God Sommer 😊 Første dag etter ferien er mandag 5. august.

Juni / Juli på Skogstua
Hei. Så var det bare en drøy måned igjen til sommerferie, og en ny barnehage til høsten for fem av ungene
våre. Heldigvis kommer tre av barna våre tilbake til høsten, det setter vi stor pris på. Nye tilskudd til gruppa
er ikke avklart enda, men vi vet forhåpentligvis mer før sommerferien. Nå gleder vi oss til sommerfest den
19. juni, se nærmere informasjon på epost fra foreldrekontakter.
I tiden frem mot ferien blir det mye uteliv, turer i Lianområdet, heldagstur til Sverresborg
Folkemuseum og forhåpentligvis mye fin lek og gode opplevelser sammen. Ann Elisabeth er fortsatt
sykmeldt, denne gang ut fredag 14. juni. Rebecca, Silje, Hilde og Isabell fortsetter å gjøre en
kjempejobb fremover.
I juni/juli har vi fagområde «kropp, bevegelse, mat og helse» samt «nærmiljø og samfunn».
Tema blir sommeraktiviteter og bondegårdsdyr. I tiden fram mot Sverresborg besøk skal vi se
litt nærmere på gårdsdyra, både i litteratur, sang og samtale. Vi skal også ha sanger med
bevegelse, vennesanger og bøker med tema kropp/ansikt samt bruke pekebøker i
samlingsstund for å øve ord og begreper. Vi skal bruke utelekeplassen flittig; studere vekster
og insekter og ha mye variert fysisk aktivitet. Det blir gå-trening for de eldste ungene rundt
Lianvannet og litt trafikk-trening i nærområdet. Det blir matpakketurer til Liantoppen og
skogkanten samt fokus på «sommertreet» gjennom «barnehagetreet» og i samlingsstund. Vi skal male
friske sommerbilder, blåse såpebobler og så gulrøtter og jordbær. Vi skal se på hvorfor kroppen trenger
vann, lage regndans og forhåpentligvis leke i vannkanten og med vannspreder (litt væravhengig).
Turen til Sverresborg skal foregå med gulvogna, og for å få litt tid med dyrene og i
gammelbyen før de yngste blir for trøtte, må vi dra senest klokka ni fra barnehagen.
Vi ser helst at alle barna er levert kl. 8.30 den dagen, ferdigsmurt med solkrem og i
«klær etter været». Vi ordner med mat, drikke og det vi trenger på turen. Vi skal
være tilbake i barnehagen i 14-tida, men hvis noen planlegger tidlig henting kan det
være lurt å ringe først. Sommerturen til Sverresborg tar vi en dag det meldes
godvær, det vil bli gitt beskjed i god tid.
Mai har gått fra kulde og regn til varme og sol og tilbake igjen, men ungene trives heldigvis ute i all slags
vær. Vi har endelig fått fine turer med gulvogna igjen, hatt utespising, vårrengjøring og
mange fine heldager ute allerede. Vi har fulgt med på fuglene som har vært aktive i
reirbygging og hilst på endene ved Lianvannet. Vi har sett etter skogens dyr på tur, sunget
og hatt samtaler rundt tema. Det har vært fine fotballturer til Myra. Der er det god plass å
løpe for ungene. Denne gjengen er veldig opptatt av insekter og småkryp og det har vært
omfattende insektstudier både i barnehagen og på tur. Det ble en fin tur ut av
barnehagefotograferingen. Vår faste fotograf Marit vil gjerne fotografere ved Lianvannet og synes det er
stas å være med på tur med gulvogna. Det ble ekstra mye skryt av en flott gjeng med unger i år, nå er vi
spente på bildene 😊.
16. mai tog i nabolaget ble en fin opplevelse i år også, denne gang med gulvogna! Ungene syntes det var
gøy med flagg, musikk og hurrarop, etterpå ble det tradisjonell feiring på «Skogstua vis».
Da gjenstår det bare å takke for et flott barnehageår sammen med dere, lykke til i nye barnehager til dere
som skal videre og velkommen tilbake til høsten til dere som blir. Siste dag før ferien blir fredag 5. juli og
oppstart blir mandag 5. august. Husk at dere ikke skal betale barnehagekontingent i juli måned, siste
innbetaling blir derfor 1. juni for de som slutter og de som fortsetter skal betale igjen fra 1. august. Merk
også at barnehagekontingenten øker ytterligere fra august (se vedlegg til vedtekter).
Vi ønsker beskjed dersom noen tar ferie før barnehagen stenger for å kunne planlegge
bemanning.
God ferie til alle når den tid kommer. Sommerklem fra oss på Skogstua 😊

