VESTRE TRYSIL BARNEHAGE - MÅNEDSPLAN FOR MARS 2019
UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

26. feb
Jeg lurer på…. (grupper)

27. feb
Jeg lurer på…. (grupper)

28. feb

1.
Vi lager Fastelavnsboller

5.
Jeg lurer på…. (grupper)

6.
Jeg lurer på…. (grupper)

7.

8.
Fortellerstol

12.

13.
Lesegrupper

14.

15.
Varm mat – barna lager

19.
Skolestarter har ute
aktivitet.

20.
De yngre i bhg har ute
aktivitet.
Skolestarter gruppe inne.

21.

22.

26.
Desiree sin dag (med en
overraskelse)

27.
Lesegrupper

28.

29.
Skolestarter besøker
skolen – husk 1 ekstra
matpakke denne dag

TEMA: Jeg lurer på??
9

25. feb

Hjertesamling

10

4.

Hjertesamling

11

11.

Hjertesamling

12

18.

Hjertesamling

13

25.

Hjertesamling

Mars i barnehagen.
12. mars er det barnehagedagen. Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise fram og
synliggjøre barnehagens aktiviteter og mangfold. Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager
(FUB) som står bak Barnehagedagen. Tema er for årets barnehagedag er barnehagens arbeid med barns undring og nysgjerrighet.
Under slagordet: «Jeg lurer på ...».
Ved å være nysgjerrige, spørre, undre seg og utforske lærer barna om verden rundt seg. Gjennom lek, undring, utforsking og
skapende aktiviteter skal barna utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor ulike områder. Vårt mål er at gi er foreldre en liten blikk in i
vår varda, samtidig som deres barn «har fått lure på…» Vi kommer at filme noen aktiviteter vi gjør, og på barnehagedagen den 12.
mars kommer vi vise en film om hva vi gjort. Det kommer vara en kort film som vi viser flere ganger, mellom klokken 14.30 – 16.30, så
at dere kan se filmen sammen med deres barn innen dere går hjem.
Vi kommer fortsatt ha lesegrupper og jobbe aktivt med språkutvikling med alle barn.
Barna som begynner på skolen til høsten kommer at ha en egen gruppe(skolegruppa) som jobber med forskjellige skole
førberedende aktiviteter.

I barnehagen har vi kjernetid fra 09.30- 14.00. Hvis dere ikke kommer før 09.30 så vil vi at dere ringer eller sender en sms.
Barnehagens åpen tider er 06.45-16.45. Og når klokken er 16.45 skal vi låse døren, så dere MÅ hente barna og vare ute ifra
barnehagen INNEN klokken 16.45.

Viktige datoer å huske:
• 12. mars Barnehagedagen
• 29. mars skolestarter besøker skolen

