Hei, og velkommen til nytt barnehageår i
Tommeliten barnehage!

INFORMASJON AUGUST 2017
NYTT BARNEHAGEÅR
Vi er allerede et par uker inn i det nye barnehageåret, og tilvenning av nye barn er
godt i gang. Jeg har fått hilst på en del av dere foreldre som er nye i barnehagen,
og resten treffer jeg på etter hvert.

ÅRSPLAN
Ny årsplan er nå til godkjenning i barnehagens samarbeidsutvalg. Vi håper å få
denne ut til dere alle senest i løpet av uke 36.

FORELDREMØTE
Det blir foreldremøte i barnehagen torsdag 5. oktober.
Sett av kvelden allerede nå - mer informasjon kommer etter hvert.
Vi vil gjerne ha innspill fra dere foreldre dersom det er noe dere ønsker at vi
snakker om på møtet. Send meg en mail! Dere kan også komme med innspill til
foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget. E-postadressene deres finnes på
hjemmesiden vår under ”Kontakt oss”.

PLANLEGGINGSDAG
Minner om at fredag 29. september er planleggingsdag i
Tommeliten barnehage.

Denne dagen er barnehagen stengt.

HJEMMESIDEN
Vi håper at alle har brukernavn og passord som fungerer på hjemmesiden vår
www.tommeliten.com. Gi beskjed dersom noe ikke fungerer!
Månedsbrev for september og bilder fra august vil bli lagt ut i månedsskiftet.
Anbefaler også alle å ta en titt på bildene fra sommerens temauker.
Mye kjekt! ☺
NB! Månedsbrevene finner dere i venstremenyen uten pålogging.

GRILLFEST
Vi har planer om å få til en grillfest i barnehagen en ettermiddag i løpet av de neste
ukene. Dette blir en uformell samling fra kl. 15-17. Vi avventer imidlertid litt før vi
setter en dato; følger litt med på værmeldingen og ser om det etter hvert meldes
om litt mer stabilt vær. Invitasjon kommer etter hvert – muligens på litt kort varsel
😉.
FACEBOOK
Til alle dere nye foreldre: Barnehagen har egen Facebookside der det av og til
legges ut noe fra aktiviteter i barnehagen, informasjon og linker til
barnehagerelaterte artikler. Dere finner oss på
http://www.facebook.com/TommelitenBhg?ref=hl
”Lik” oss, og få oppdateringer ☺

Håper alle dere som er nye finner dere godt til rette her hos oss!
Dersom det er noe som helst dere lurer på er det bare til å spørre - enten meg eller
de ansatte på avdelingene ☺

30.08.2017
Anita Rosengren
Daglig leder

