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September-informasjon fra barnehagen
Tida går og høsten nærmer seg med raske skritt. Ungene har funnet seg godt til rette igjen etter
sommerferien, og vi har kommet inn i vanlige rutiner igjen. Vi har ingen nye barn i høst så august har vært
en rolig tid for store og små.
På personalsiden blir det litt forandringer fra september. Iselin har startet i ny jobb på Østmojordet
barnehage. Mandag 3.september begynner Siri Jenny Solvang som pedagogisk leder i 100% stilling, og vi
ønsker henne hjertelig velkommen!
Dagene blir merkbart kaldere så nå trengs det både luer, votter og kanskje en hals/buff. Sjekk at barna har
ekstraklær, og at regntøy og støvler/utesko er i barnehagen hver dag. Vi vil også at alle ungene skal ha på
seg innesko i barnehagen.
Vi fortsetter med å ha en turdag hver uke. Noen ganger går vi på formiddagen og andre ganger etter lunsj.
Og kanskje vi deler gruppa i to, at noen går på formiddag og andre på ettermiddag litt etter når barn hviler.
Tema denne perioden er familien, kroppen og Astrid Lindgrens forfatterskap.
Vi skal lage familiehus til hvert enkelt barn og trenger hjelp fra dere med bilder.
Vi trenger bilder av alle de nærmeste familiemedlemmene til barnet (mor,far,søsken).

Bildene kan sendes til Elin på e-postadresse: era@trysil.kommune
Frist for å sende hit bilder er mandag 10.september.
Vil dere skrive ut bilder selv, og ta med til barnehagen så er det kjempefint!
Vi tenker etter hvert å besøke hvert enkelt barn for å se hvor de bor og har som mål å ha vært på besøk hos
alle innen våren 2019.

I uke 38 er det brannvernuke der barna får lære hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne og hva vi må
passe på så det ikke begynner å brenne. Det er et eget opplegg for dette der Eldar og Vanja er
hovedpersonene. 18.september får vi besøk av røykdykkerbilen, og en annen dag kommer vi til å
gjennomføre en brannøvelse (uten røyk el ild).
I slutten av september starter elgjakta og vi håper å kunne få til et besøk hos et jaktlag der det er skutt en
elg. Litt leke-hare/-elgjakt skal vi også prøve oss på.
De dagene det ikke står noe spesielt på planen så kommer vi til å jobbe med temaene våre. Da deler vi oss
gjerne i aldersbestemte grupper, der det blir aktiviteter tilpasset alder og utvikling.
Vi har laget et hefte med sanger og regler som vi kommer til å bruke en del dette året i forbindelse med
temaene kroppen, familien og Astrid Lindgren. Dette sender vi til dere også så kan dere kanskje synge litt
hjemme med ungene.
Hilsen
Elin og co.
Østby 30.08.18

