ØSTBY BARNEHAGE MAI 2018
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til barnehagen
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kl 9.00-11.00
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Barnehagen stengt
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17. Barnehagen

18. Turdag

stengt

•
•
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VI ARBEIDER MED:
Vår, vårtegn, vårbok
Babblarna (de minste)
Eksperiment
17.mai, pynt, sanger, øve
på å gå i tog
Mye ute

• Turer, varm-mat

Mai-info fra barnehagen
Det våres om dagen og ungene gleder seg over alle sommer-leker som kan benyttes igjen!
Vi kommer til å være mye ute om dagene nå. Hvileungene er ute på formiddagen og de andre er ute etter
lunsj. Etter hvert blir vi nok alle ute på formiddag og ettermiddag så sant været er bra.
Det blir turdag en gang i uka. Enten går de minste en tur alene eller de store, eller er vi mange nok voksne
så kan vi dra i samlet flokk. Lysløypa er et fint område som vi bruker mye og ungene er glade i å være der.
Vi drar på tur rundt 09.30.
Send en melding eller ring på tlf 400 35 199, hvis barnet ditt er syk, kommer senere enn 09.30 eller om
det skal ha fri.
Fint om dere kan informere oss om barnet har sovet dårlig, vært tidlig oppe eller andre ting som skjer
hjemme/borte som kan påvirke barnet og dagen deres i barnehagen. Det hjelper oss å forstå barnet om
det blir f.eks sint, lei seg, frustrert, fortere trøtt eller viser aggresjon. Minner om at vi har taushetsplikt
om alt som omhandler barnet i barnehagen.
Fredag 4.mai er det «generasjonskino» i bygda der «Knerten» skal vises. Det blir for de barna som er født
2012-2014.
Vi nærmer oss slutten på foreldresamtaler og sitter igjen med en følelse av at dere syns vi har en fin
barnehage, og at dere er fornøyde med oss. Det setter vi veldig pris på, og vi syns selv at vi har det veldig
fint her!
Er det noe dere lurer på så bare spør!
Hilsen
Elin, Bea, Bjørg og Bente

