MÅNEDSPLAN KLØVERENGA FEBRUAR 2018: Vi vil legge til rette for at barna skal oppleve språk - og aktivitetsglede i hverdagen
UKE

MANDAG
5. Språkgrupper

6

TIRSDAG
6.
Samefolkets dag

Kristen samlingsstund
12. Språkgrupper
7

13.
Kristen samlingsstund

ONSDAG
7. 2013 og 2014 på tur. Ta med sekk.

FREDAG
9. Karneval

Skoleklubb

TORSDAG
8. Vi forbereder til dagens
avskjedslunsj for Hilde.
Pizza på menyen.

14.

15. Språkgrupper

16. Vi feirer Dennis 5
årsdag (18.02)

Skoleklubb på tur
Turdag

8

19.
Kacper 6 år

26. Språkgrupper
9

20. OL/aktivitetsdag

21.
2013 og 2014 på tur (ikke sekk)
Skoleklubb

27.
Kristen samlingsstund

28. Skoleklubb på tur
2013 og 2014 forbereder til salg av
middag ifm misjonsprosjektet, som
er kl 1430 - 1600
Visjoner: NLM: ekte glede på sikker grunn. Liavoll: tilstedeværelse, begeistring og nestekjærlighet

22. Språkgrupper
Kristen samlingsstund

1. Språkgrupper

23.
Utedag i
barnehagen. Ta
gjerne med mat som
kan grilles på bål.

2. Turdag. Sekk med
niste, varm drikke og
sitteunderlag.

I januar har vi hatt et utrolig herlig vær, topp vintervær. Stundom litt kaldt, men ute er vi i rimelig stor aktivitet, så ute en liten tur disse dagene har vi
vært. Dessverre har noen få av turene gått bort pga at det har vært altfor kaldt på morgenkvisten. Turene har for det meste gått til akebakken ved

Grøtte skole. En herlig plass, som vi kan tilbringe utallige timer på. Det vi imidlertid ser er at når vi setter oss ned og spiser blir det raskt kaldt på hender
og føtter. Av den grunn er det flott om dere sammen med barna kan pakke ned varm drikke i sekken. Ikke alle barna liker varm drikke, men om dere
finner noe de liker, ta gjerne med. Konstruksjonslek, kjøkken- og serveringslek, dukketeater, finmotoriske aktiviteter, bilkjøring, klosser, lesestunder,
bakevirksomhet – dagene er fylt med mye mer enn vi klarer å formidle.
Jorunn Wennberg, som er barne – og ungdomsarbeider, har begynt å jobbe 100 % hos oss på huset. Dessverre må vi si takk for laget til Hilde Stene
Snerting, som har fått seg ny jobb som pedagogisk leder i Børsa. Jorun Holmlund har så smått begynt å jobbe igjen etter det leie håndbruddet i fjor
sommer. Hanne Hansen er nå tilbake for fullt etter permisjon. I tillegg tar Maren over jobben til Hilde. Hun kommer til å jobbe 80 %, med fri hver
torsdag.
Juletrefesten forløp i beste selskapsvirksomhet. Alle barna frydet seg stort med både juletregang – og løp. Det hører med. Olav hadde en fin andakt, og
Marie på piano får fornyet tillit neste år. Språkgrupper har vi hatt, omrokert litt på gruppene, men de forløper i samme stil.
I det daglige jobber vi mye med sosial kompetanse. Å fremme sosial kompetanse fra barna er små, er kjernen i arbeidet med mobbing, problematferd og
ekskludering. Empati, positiv selvhevdelse, prososial atferd, selvkontroll, lek, humor og glede. Alle barn skal lære seg å skaffe seg en venn, å kunne være
en venn og å holde på en venn. Vi veileder i konkrete situasjoner, har temasamlinger, påminner hverandre, dramatiserer, leser bøker, hører lydbok etc.
Vi har hørt om Jesus barndom, og fortsetter med Jesus som 12 åring i februar.
Som en forløper til årets misjonsprosjekt er vi godt i gang med dramatiseringer og fortellinger. Den lille, røde høna, Drakampen, Jonas i jungelen og Se
opp for krokodillen er bøker vi jobber mye med. i tillegg til fagbøker.
Vi går nå i gang med årets misjonsprosjekt, som går til Tanzania. Målet for oss med dette er at vi skal bli kjent med andre land og kulturer, og å se
verdien av å bidra for å hjelpe andre.
Fredag den 9. februar er det karneval her i barnehagen. Temaet er dyrene i Afrika, men barna kan kle seg ut med det de vil, men ikke med våpen og
masker.
I uke 8 er det vinterferietid for mange. Si i fra til oss om dere tar fri noen dager denne uka.
Se jevnlig over kurvene om det er hensiktsmessige klær der.
Hilsen Grethe Toril, Ann Torill, Jorunn, Jorun, Hanne, Margrete, Maren og Titin

