Månedsbrev for januar

Askeladden

Hei og godt nyttår alle store og små! Vi gleder oss til et nytt år
sammen med dere, som skal fylles med nye opplevelser i bøtter
og spann

Desember
Først ett lite tilbakeblikk på måneden som har gått. Desember er en
måned som alltid fylles med mye spenning og glede. Barna kommer
spente til barnehagen og sitter med spisset ører og store øyne i samlingen
når dagens luke i kalenderen skal trekkes. Hva kan det stå i dag mon tro?
Vi har hatt julerengjøring, pyntet avdelingen til jul, vært på tur med
pepperkaker og kakao, hatt hemmelig juleverksted og vært på
julevandring i Tjensvoll kirke. Vi har også hatt nissefest med sporløype og
julebord med godt koldtbord der barna selv fikk gå og velge seg det de
hadde aller mest lyst på – kjempestas! Vi fikk også til luciafeiring ute –
veldig kjekt at så mange kom og var med på den!
Rampenissen har også i år funnet på litt sprell, han har pyntet med
toalettpapir rundt på avdelingen og han har gjemt tøfflene under juletreet
når vi var ute på tur… Han har også vist seg ett par ganger når vi har
vært samlet til måltider, det har blitt litt diskusjoner rundt måltidene
etterpå – noen mente det var rampenissen, og andre var helt sikker på at
det var selve julenissen som kom!

Januar
Det vil ikke bli noe eget tema for denne måneden. Vi vil bruke dagene på å
komme tilbake til rutiner igjen, og repetere på god hygiene med
«oppskriften» over god håndvask, og gode hosterutiner for å nevne noe.
Noen dager vil vi også starte med samling der vi tar barna med på
planlegging for dagen slik at de for medvirke å komme med sine ønsker,
så legger vi planene ut fra dette.
Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og
vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse
på det som skjer i barnehagen.
-rammeplanen

Førstehjelpsuke er også på planen nå i januar. Vi kommer
til å lage en sykehusavdeling inne på avdelingen, bli litt
bedre kjekt med Henry og avslutte med bamsedag der vi
lager bamsesykehus for syke bamser som
trenger en sjekk. Her vil det komme mer
informasjon etter hvert.

Fra og med tirsdag 12. januar vil det bli svømming for skoleklubben. Mer
info om dette vil komme etter hvert.
Det vil derfor bli litt endring på turgruppene de ukene svømmingen er;
3 og 4 åringene går på tur tirsdager - Skoleklubben går på tur torsdager

Månedens bursdagsbarn:
8. januar: hurra for Miriam 4 år!

4.

5.

6.

7.

8.

Tur gr. 1

Klubber

Tur gr. 2

Inne før
lunsj gr 1

Planleggingsdag

Ute før lunsj
Avd gr. 2

Avd gr. 1

gr 2
Miriam 4 år
hurra!

11.

12.

13.

14.

15.

Inne før lunsj gr 2

Tur 3 og 4

Klubber

Tur

Inne før

Ute før lunsj gr 1

åringene.

skoleklubben

lunsj gr 1
Ute før lunsj
gr 2

Svømming

3 og 4

skoleklubben

åringene på
avd

18.

19.

20.

21.

22.

Inne før lunsj gr 2

Tur 3 og 4

Klubber

Tur

Inne før

Ute før lunsj gr 1

åringene

skoleklubben

lunsj gr 1
Ute før lunsj

Svømming

gr 2
3 og 4

skoleklubben

åringene på
avd

FØRSTEHJEPSUKE
25.

26.

27.

28.

29.

Inne før lunsj gr 2

Tur 3 og 4

Klubber

Tur

Inne før

Ute før lunsj gr 1

åringene

skoleklubben

lunsj gr 1
Ute før lunsj
gr 2

Svømming

3 og 4

skoleklubben

åringene på
avd

