Sommer og småkryp

Månedsbrev for juni.
askeladden.

Mai
I begynnelsen av mai stod 17.mai i fokus. Vi har laget 17.mai- pynt og
pyntet avdelingen med disse, tegnet flagg, hatt samlinger hvor vi har
pratet om hvorfor vi feirer 17-mai, hva vi pleier å gjør på 17-mai og øvd
og sunget masse på 17.mai-sanger. Barna var superflinke til å fortelle
om hva dem skulle gjøre og de fleste hadde fokus på to ting på 17.mai;
Spise masse is og få masse russekort☺☺☺
16. mai hadde vi maifest☺ Barna var flinke å gå i tog og sang det de
kunne-stor applaus for dem! Den dagen koste vi oss med ulike «17 mai»
leker og spiste oss gode og mette på pølser med masse ketsjup, drakk
juicekartong og avsluttet med en god friskis!!
Hver fredag i mai har vi hatt besøk av Mia, Miriam og kasper fra
Tornerose og Sofia, Jenny og Eskild fra Bukkene Bruse som skal begynne
på Askeladden til høsten. Det har vært vellykkede besøksdager og
barna som allerede går på Askeladden har tatt de godt imot og
inkludert de i leken. Vi gleder oss masse til de begynner hos oss! Ellers i
mai, har vi vært ute på tur og utforsket i naturen og sett hvor vi finner
noen småkryp☺ dette er veldig spennende for både store og små og vi
får undret oss sammen over hvem som bor hvor og viktigheten til disse
småkrypene ute i naturen.
Leken ute er veldig varierende. I rammeplanen kan vi lese at leken skal
ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes
og barnehagen skal inspirere og gi rom for like typer lek både ute og
inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor,
spenning og engasjement gjennom lek- alene og sammen med
andre.(Rammeplanen, 2017) Noen er glad i å spille fotball i ballbingen,
noen holder på med regelleker, noen leker butikk, noen graver i
sandkassen og noen sykler, for å nevne noe. Veldig kjekt å se at alle er i
så fin lek ute også.

Juni
Slik som i mai er det også mye som skjer i juni. Vi skal feire mange
bursdager, vi skal på sommertur, smak på tur, skoleklubben skal på tur
og ha avslutningsseremoni. Siden det er så mye som skjer i juni, vil tema
delvis utgå og vi håper på at værgudene er med oss, så vi kan være mye
ute, og utforske i naturen og ha ulike aktiviteter med lek.
I løpet av sommeren skal vi også ta farvel med den flotte skoleklubben
vår. Markus, Kåre Marinius, Mats, Aron, Filip, Støre Aleksander og Aron
har sine siste dager på Askeladden i løpet av juni og juli. Vi kommer til å
savne dere masse og ønsker dere alle lykke til på skolen. Husk å komme
på besøk til oss!!😊

For dem som ønsker bilder fra året som har gått, så kan dere
levere en minnepinne til oss på avdelingen, så skal vi få bildene
overført.😊😊😊

I uke 26 begynner sommerbarnehagen. Det vil si at vi skal ha et nytt
tema for hver uke. Egne planer kommer for hver uke. I uke 24 begynner
også ferieavvikling for de ansatte.

Dette er det siste månedsbrevet for dette
barnehageåret. Vi vil benytte anledningen til å
ønske dere en strålende sommer og takke for et
godt samarbeid i barnehageåret som er gått 😊

Viktige datoer
3.juni

14. juni

Kakedagen

Avslutning for skoleklubben. Mer
info kommer

4. Juni
Klar-ferdig-gå smak på tur

12 .juni
Sommertur. Mer info kommer

6.juni
Avslutningstur for skoleklubben.
Mer info kommer

Hipp hurra for bursdagsbarna!!☺☺☺

03.06 Thale 4 år 😊
11.06 Sara 5 år 😊
17.06 Ida 4 år 😊
14.06 Aron 6 år 😊
19.06 Sondre 5 år 😊
21.06 Linnea 5 år 😊
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