Hovedmål for Liavoll barnehage, barnehageåret 2017-2018: Vi vil legge til rette for at barna skal oppleve språk- og aktivitetsglede i hverdagen

Tema/Mål: Vi vil gi barna et innblikk i hva
nestekjærlighet er

Uke

Mandag

Innhold: Ved å la barna lære seg å ta vare på hverandre
og lære om andre land og kulturer, får barna et
innblikk i hva nestekjærlighet er.

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Arbeidsmåte: Salg av suppe til inntekt til
misjonsprosjektet. Vi ser på kart, og tar en liten
‘’flytur’’ til en annen verdensdel.
Månedens sang: Vi kan dele, dele, dele du og jeg

Fredag

1.

2.

Celia Eline 2 år!!

Aktivitet: Tur med
alle barna

8.

9. Hurra for
Fillip 3 år!!

5

5.

6.

7.

Lesegrupper

Samefolkets dag

Tur gr2 B og G

12.

13.

14.

15.

Karneval
16.

Tur gr1 R og G

lesegruppe
09:15-10:00

Aktivitet: Tur med
alle barna

21.

22.

23.

Tur gr2 B og G

lesegruppe
09:15-10:00

Aktivitet: Tur med
alle barna. Ta gjerne
med mat som kan
grilles på bålpanna.

Vurdering

6

7

Lesegrupper

19.

20.

Lesegrupper
8
Vinterferie på
skolen

26.
Lesegrupper

9

27.

28. Tur gr1R og G
Vi feirer Kevin 2
år!!(29.Febr)
Salg av suppe kl
1430-1600, inntekt
misjonsprosjektet

Visjon for NLM- barnehagene as: Ekte glede på sikker grunn. Visjon for Liavoll barnehage: Tilstedeværelse, begeistring og nestekjærlighet

Hovedmål for Liavoll barnehage, barnehageåret 2017-2018: Vi vil legge til rette for at barna skal oppleve språk- og
aktivitetsglede i hverdagen

Hei!
Da er januar ferdig. Denne måneden har vi gjort mye inne aktiviteter den første halvdelen, dette grunnet været og
føret. Det har vært så kaldt at vi har kunnet lage ishansker og isklumper. Da fylte vi engangshansker og brødposer
med vann og maling. Noen av hanskene henger fortsatt i trærne. Vi har ellers benyttet innetiden til maling og
tegning. Noen av maleriene vil bli brukt til å pynte opp på avdelingen.
Den siste onsdagen i januar gikk gruppe rød og gul på oppdagelsestur, se bilder på
hjemmesiden vår.

Vi kan dele

Vi har hatt oppstart på to nye gutter, de ser ut til å tilpasse seg den nye
hverdagen etter hvert. Vi har og fått en ny vikar her på barnehagen, hun heter
Jorunn Wennberg.
I februar skal vi holde på litt med andre land gjennom misjonsprosjektet vi holder
på med. I år er det Tanzania som er landet det er fokus på. Vi kommer til å se på
hvordan barna har det i Tanzania og på hva det vil si og dele med hverandre.
Den 09.02. skal vi ha karneval på barnehagen, temaet er dyrene i Afrika siden
Tanzania er landet i misjonsprosjektet. Hva barna kler seg ut som er valgfritt, men
skytevåpen, sverd og masker vil vi ikke ha.
Selv om vi ikke har vært på lange turer på fredagene, har barna hatt fine
opplevelser med å ta frem sekkene sine, og ta frem matboksene og
drikkeflaskene sine. Vi ser det er viktig å ha med nok mat, det er lite med en
brødskive, bedre å ha med for mye enn for lite. Onsdagene er det kun
drikkeflaska som skal være med 
Vi fortsetter å gå turer de dagene som er satt, enten lange eller korte. Ha derfor
sekken klar de dagene det gjelder. I oddetalluker går gruppe 1 som består av
RØD og GUL: Nathaliè, Celia Eline, Kevin, Kristian, Dennis H.R., Fillip, ToraSynnøve og Artur
I partallsuker går gruppe 2 som består av GRØNN og BLÅ: Oliver, Synnøve,
Benjamin Ruben, Jenny, Dennis N.N., Maya Mathilde og Konrad

Mange har det ikke
bra på vår jord i dag,
fryser, sulter, savner
hjem. Det vil ikke
Gud!
Vi kan dele, dele, dele
du og jeg. Dele av vår
overflod, med dem
som savner hus og
hjem, og ikke har det
daglige brød. Vi kan
dele, dele, dele du og
jeg, med dem som
lider nød

Vi tenker å grille ute på bålpanna eller inne i grillhytta fredag 23.feb. Da kan dere enten ta med ostesmørbrød pakket
i aluminiumsfolie, pølse/karbonader eller noe annet godt man kan grille som barnet liker.

I uke 8 har skolene vinterferie, dersom dere tenker å ta fri noen av disse dagene, er det fint om dere gir
beskjed til oss i god tid.
Med vennlig hilsen damene på Solsikken
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