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EVALUERING AV MÅNEDEN SOM GIKK:
Plutselig var mai måned over med alle sine fridager, og vi skriver juni – det er
sommer ute og snart begynner ferieavvikling for store og små her i barnehagen!
Mai har vært utrolig flott, varm og overrasket oss alle med skikkelig sommer!
Forrige uke måtte vi rett og slett begrense utetiden for de minste, ettersom
mange av dem ble ganske slitne av den intense solen og varmen. Vannspreder,
drikkeflasker, solkrem og skyggefulle lekeplasser ute har vært helt nødvendig!
Det var maifest og sirkus som sto i fokus de dagene som ikke var helligdager i
mai. Ukene var korte og dagene gikk fort. Vi hadde en kjekk maifest med litt ny
vri, det ble gjort litt enklere i år i og med at vi ikke hadde med oss skolekorps
men bare musikk på anlegget og vi gikk i tog rundt på uteplassen vår i stedet for
rundt på byggefeltet. Ellers ble det leker, pølser og is som tradisjonen jo tilsier.
Sirkusøvingene har gått sin gang, vi har valgt å dele oss i to grupper i år. Jentene
er sirkusprinsesser og de er så store at de selv er med på å påvirke innholdet i
sitt nummer og ser veldig fram til å få vise dere det de har øvd på. De er SÅÅÅ
stolte! Guttene skal være hvite sirkushester, noe som kan være litt skummelt.
Ikke alle barn er komfortable med å kle seg ut. Vi gjør det enkelt og løper rundt
som lykkelige hvite hester i en fin grønn skog; dette må jo bare være de aller
fineste hestene i hele verden, skjønneste gutta på Grønn!

UKENE / MÅNEDENE SOM KOMMER:
Den første uken i juni er i sin helhet viet sirkus. Bortsett fra at vi selvsagt
feirer Elsa som fyller 3 år mandag 4. juni. Som dere ser av ukeplanen som er lagt
ut på portalen vår, så blir det to dager med generalprøver. Først for barnehager
tirsdag den 5. juni og den 6. kommer det skoleklasser som skal se på. Spennende!

SIRKUSDAGEN TORSDAG 7. JUNI
Portene åpner kl 13.00, akkurat en time før selve forestillingen starter.
Da kan dere kjøpe popcorn og finne dere en fin sitteplass. Etter hvert som barna
er ferdige, får de gå og sitte med sine foreldre. Fint om dere hjelper oss å ta i
mot dem! Grønn er helt først i programmet.Etter sirkuset blir det salg av pølser
og kaker, så husk småpenger. Alt overskudd går til arbeidet til Red Heart
Society som driver barnehagen Feøy Preschool på Sri Lanka. Inntektene fra
sirkuset vårt holder denne barnehagen i gang ett helt år, så her kan vi snakke om
at barn hjelper barn! Så jo mer pølser og kaker dere spiser, desto mer inntekter!

TILVENNING PÅ STOR AVDELING:
Tilvenning for de barna som skal over på BLÅ avdeling etter sommerferien har
gått veldig fint. Hver fredag går barna inn og leker sammen med de store barna
og blir kjent på den nye avdelingen sin sammen med trygge og kjente voksne fra
Gul og Grønn. Barna får dermed en trygg og gradvis tilvenning, noe som vil gjøre
oppstart etter sommerferien mye lettere. I tillegg skal jo alle barna fra Gul og
Grønn begynne på Blå, så de får med seg alle sine kjente lekekamerater videre!
NB: Barna begynner på Blå når de kommer tilbake til barnehagen etter ferien.
Vi sier takk for nå til dere som etter hvert tar ferie og slutter hos oss på Grønn!
Det har vært kjekt å ha både barn og foreldre hos oss og vi er sååå glade i dere
alle sammen! Lykke til videre til Noah V.B. og foreldrene som skal begynne i ny
barnehage. Dere som begynner på Blå vil vi heldigvis treffe på også til høsten.

SOMMERFERIEUKENE:
Personalet avvikler sin ferie slik at det alltid vil være en av oss på jobb hele
sommeren gjennom. Vi vil også være sammen med Gul enkelte uker der det er
hensiktsmessig pga antall barn og voksne. Barna kjenner alle de voksne på Gul, så
dette vil nok gå veldig greit!
Det vil ikke bli satt opp vanlig månedsplan for juni og juli. Vi vil skape gode dager
for barna og håper på fint vær så vi kan kose oss ute og finne på masse kjekt.

GRØNN TIL HØSTEN:
Når det nye barnehageåret starter blir småbarnsavdelingene slått sammen til én
avdeling som vil hete GRØNN. Vi vil ha 14 barn og 4 ansatte. Når fordeling av
personalet på de ulike avdelingene er avklart vil dere få nærmere informasjon.

Vi ønsker dere alle en kjempefin sommer! Kos dere masse,
nyt deilige feriedager - og så ses vi snart til en ny høst!

Sommerklemmer fra jentene på Grønn:
Marianne, Solveig, Janne Lise & Marit Elin

