MÅNEDSBREV
S N E HV I T

APRIL
April er over. Mer sol og litt varmere dager. En kan vel kanskje si at barna har vært litt våryre. Deilig å
slippe den varme dressen! Det har også vært litt vanskelig å kle dem når været går fra varmt til kaldt, kaldt
til varmt på samme dag. Da er det godt at de har litt forskjellige klær å velge mellom!
Smakskalender
Smakskalenderen har vært den store snakkisen på Snehvit og i barnehagen denne måneden. Vi har også
hørt at de har snakket med dere foreldre hjemme eller når de blir hentet. 19 forskjellige smaker, noen
gode og noen ikke fullt så gode. Stort sett alle barna har smakt, noen litt mer redde enn andre. Vi opplever
dette har vært en positiv aktivitet. Barna kommer med forventning, smaker noe nytt og klarer å sette ord
på hva det smaker. I tillegg har det vært fint å høre hvor mye de har tatt dette med hjem i prat med dere.
Kanskje vi kan ha en type kalender på noe annet også!? Kom gjerne med forslag!
Grønne og røde tanker
Denne måneden har vi også introdusert verktøyet om grønne og røde
tanker/følelser.
Det har vært spennende å høre de reflekterte tankene til barna. Jeg har røde tanker
når noen tar fra meg leken min.. Jeg får grønne tanker når noen gir meg en klem…
Barna har tegnet grønne og røde tanker/følelser og fargelagt en temperaturmåler
på hvordan de føler seg i dag.
Dette er noen vi kommer til å jobbe mer med, vi opplever at barna forstår mer og mer begrepene røde og
grønne tanker. Dette gjør at vi og barna kan bruke det sammen for å forstå og sette ord på tankene og
følelsene til hverandre.
Leker hjemmefra
Vi opplever at det har sklidd litt ut med det å ta med leker hjemmefra. Vi har en ha med dag stort sett en
gang i måneden og ønsker at lekene tas med bare til denne dagen. Vi ønsker ikke å være vanskelige, men
vi opplever at flere synes det er urettferdig når noen har leker med og ikke de. I tillegg ser vi at det kan bli
vanskelig når noen andre ønsker å leke med leken.

MAI
Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen
til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
Personalet skal gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra
fortid og samtid
(Rammeplanen 2017)
Kom mai du skjønne milde…
Alt skjer i denne måneden, så det er bare til å følge nøye med på månedsplanen :)
Fridager, planleggingsdag, maifest og smak på tur.
Vi gleder oss!
17. mai står snart for tur. Dette skal selvsagt forberedes. Vi vil øve på sanger, pynte avdelingen, ha ulike
formingsaktiviteter. Vi vil også sette oss inn i hvorfor vi feirer denne store dagen.
Ettersom det skjer mye denne måneden vil vi ikke ha et annet tema enn 17. mai. Vi kommer til å bruke
naturen mye og være så mye vi kan på tur.

Grupper og besøksdager
Denne måneden har vi delt gruppene i alder. Dette er fordi vi kommer til å ha besøksdager for barna som
går fra liten til stor avdeling. Da vil 3 åringene være inne med dem og 4 og 5 åringene dra ut eller på tur.
Språkgrupper
I språkgruppene denne måneden vil vi øve oss på 17. Mai sanger og prøve å forstå hva de handler om.
Nytt ansikt på Snehvit - Velkommen til Pia!
14. mai starter Pia på Snehvit. Pia er lillesøster til Teodor og kommer fra småbarnsavdelingen Bukkene.
Vi gleder oss veldig til å få henne på avdelingen. Velkommen så mye J
Foreldresamtaler
Det er tid for foreldresamtaler. Jeg og Elisabeth setter opp samtaler til dere som vi ikke har allerede har
hatt med. Dato og tid får dere et skriv om.

VIKTIGE DATOER
Onsdag 16.mai - Maifest
Det blir tog rundt ”nullen” og felles aktiviteter ute i barnehagen
Mer info kommer senere.

Tirsdag 29. mai - KLAR-FERDIG-GÅ
Vi drar på til Brekko for smak på tur. Mer info kommer.

Til info for skoleklubb barn:
Sett av datoene!!
Torsdag 7. Juni – Skoleklubbtur (For barna som skal begynne på skolen)
Dette blir en heldagstur med mye gøy i vente. Nærmere info kommer!
Fredag 8. Juni - Avslutning for barn som skal begynne på skolen
Klokkeslett og annet info kommer nærmere.

BURSDAGER
Mandag 07. mai – Noah 4 år

HIPP HURRA!! 😊
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