Alt blir bra

månedsbrev for maiAskeladden.

April
Hmm, ja hvor skal vi starte? en kan vel kalle april en veldig spesiell måned. En måned som
vanligvis forbindes med blant annet påsketema, påskefrokost og solskinn som varmer så godt
at solkremen må fram. Til en måned der ordene kohort(ikke quiz spillet kahoot, men grupper)
og « hold avstand, hold avstand!!) har blitt en del av barnas hverdagstale.
Det har blitt helt nye rutiner på avdelingen og en helt ny hverdag enn det barna er blitt vant til, MEN,
FOR GJENG VI HAR!! Tross nye rutiner, nye grenser som ikke skal krysses og helt annen
hverdagsrytme, så er de supergode til å tilpasse seg. De har tatt denne situasjonen og hverdagen på
strak arm. STOR applaus for dem!! ☺☺☺ Tross ny hverdag, så må vi fokusere på det positive; vi får
erfare hvordan det å ha uteavdeling. Vi har fortsatt fokus på barnehagens satsningsområde som er
«natur og utelek» og «vennskap og fellesskap» Vi har veldig fokus på hygiene. Og med mindre
grupper, kommer vi tettere på barnet.
Vi beholder nåværende kohorter 2 uker til, og vi deretter vurdere å endre sammensetningen av barn.

Mai
I mai vil vi nok fortsette med de samme rutinene som vi har hatt i april. Vi skal fortsette med
og bytte på hvem som har inne og ute barnehage. Vi skal som de tidligere månedene ha fokus
på natur og utelek, samt fokus på vennskap og fellesskap. Skulle det være noen endringer,
vil dere få info på mail. I alt hygiene og grenser virvel, skal vi prøve å få til et pedagogisk
tilbud til barna når dem er inne og ute. I mai sier vi farvel til Unn Helen som er ferdig oss oss
og ønsker Elisabeth velkommen tilbake til askeladden. Voksne og barn på askeladden vil
takke Unn helen for alle de flotte opplevelsene vi har fått delt sammen med deg og det flotte
samarbeidet. Lykke til videre!!
Husk! Vi er mye ute, da er det viktig med klær som passer været. Det finnes ikke dårlig
vær, bare dårlig klær☺
Varmmat:
Det blir servert varmmat tre ganger i uken for dem som har «innebarnehage».
Språksamling: Her kommer vi til og prøve å ha samlinger både når vi er på tur og på
avdelingen. Bøker kommer til å variere fra vennebøker, faktabøker og tema som følelser og
hva som skjer og opptar oss her og nå.
Viktig info
• 1 mai er barnehagen stengt.
• 21 & 22.mai er barnehagen stengt.
• 17 mai feiring i bhg
- Hver kohort skal feire med pølse og is på denne dagen.
• Foreldresamtaler
- Dette utgår, men skulle noen trenge en samtale, skal vi prøve å få dette til på ett eller
annet vis☺
Hipp hipp hurra for bursdagsbarnet☺☺
16.05 Agnes 5 år☺☺
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