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1. mai
Bamser: Tur/utedag
Arbeidernes dag Aper: Sosial kompetanse Barnehagen er stengt

Hva-skjer-hvis?

Hva-skjer-hvis?

Hva-skjer-hvis?

Ha-med-leke og
Bursdagsfeiring for
April-barna

Vi på Neglespretten håper alle sammen har hatt en avslappende og god påskeferie! Nå kommer forhåpentligvis våren og blir her
for godt, med varme fra sola, vårtegn og lek i skog og mark.
Mars:
Mars-måned var preget av påskeforberedelser, lysere morgener og gode samtaler. Vi har lekt oss med og laget så masse fin
påskepynt, og her har barna selv kunne velge hva de ønsket å bruke tid på. Vi satte av tid til påskepyntverksted en egen dag, til
stor suksess. Barna har også valgt å lage pynt utover denne dagen.
Vi har kost oss videre med «Barnas prosjekt», hvor barna til stor glede har valgt aktiviteter og gjennomført disse. Dette er vi i
utgangspunktet ferdige med, men det kommer nok til å fortsette å prege leken i barnehagen. «Sosial kompetanse» kommer vi til
å fortsette med, med temaer som «mestring av sinne» og «inkludering i lek».
I mars fikk vi høre og samtale rundt historier fra Bibelen, og vi så at barna kunne trekke linjer til egen lek og hvordan det føles å
for eksempel hjelpe andre, eller det at vi kan være venner med noen selv om vi kanskje hadde vært litt sure på dem. Det er
godt å få fortalt historier som man kan kjenne seg igjen i, men som ikke direkte er rettet mot en selv. Slik får vi gode samtaler
og kan snakke om situasjonene med øyne utenfra. Dette er barna gode på! Vil igjen understreke at selv om historiene er hentet
fra Bibelen er det de grunnleggende verdiene vi har fokusert på, og disse er like aktuelle for alle sammen.
Påskeharen har vært på besøk, både i barnehagen og i turområdene våre! Vi har kost oss med litt påskegodt, tryllet egg gule på
tur og apene har vært på påskevandring i Torridal kirke. Takk for en veldig hyggelig påskefrokost i barnehagen :)
April:
I april vil vi som sagt fortsette med arbeidet vi gjør rundt sosial kompetanse - dette er så viktig og nødvendig, og vi ser at barna
har god nytte av det. Vi finner og lærer oss ulike metoder for å takle for eksempel sinne, og ulike måter å tilnærme oss
hverandre i lek på. Hvordan liker vi at andre er mot oss, og hvordan kan vi selv være mot andre?
I tillegg vil vi fokusere på månedens to fagområder som er «Natur, miljø og teknikk» og «Antall, rom og form». I førstnevnte vil vi
se på vårtegn og hva som skjer i naturen nå som det nærmer seg sommer, sakte, men (forhåpentligvis) sikkert. Vi leker oss med
appen Quiver og skal også undersøke hva QR-koder er; lage og scanne disse. Dette er spennende og gøy teknologi! I
matematikkens verden vil bamsene fortsette med telling og tall og se på hva som hører sammen, og hvilken rekkefølge som blir
riktig. Apene fortsetter også litt med dette, men skal få utfordret seg på ulike måter å måle på, avstand, størrelsesforhold og

rekkefølge. Dette fokuserer vi på i egne samlinger, i leken og på tur. Vi leker Nysgjerrig-Per’er i leken både ute og inne, og
besøker Melkebarten og «spionerer» litt på deres lek, og øver på sosial kompetanse med denne informasjonen som utgangspunkt.
På fredagene er vi som vanlig samlet og kjører det samme opplegget. Vi vil ha fast «Hva skjer hvis?»-samling, inne eller ute før
mat. Disse samlingene vil inneholde enkle eksperimenter, som utforskes til stor glede for både store og små.
Apene fortsetter med å besøke Sokkelesten fast, til nå på tirsdager kl. 14.30. Dere finner oss gjerne der inne dersom dere henter
i det tidsrommet. Vi blir vant til å leke med Sokkelestens leker og oppholde oss der inne. Etterhvert kommer vi til å spise
sammen med Sokkelestene og være der litt hyppigere. Samtidig får bamsene besøk av de eldste fra Melkebarten, som etter
sommeren skal bli bamser og gå sammen med de nåværende bamsene (kommende apene) på Neglespretten. Dette er en
spennende tilvenningsfase for alle sammen :)
Vi ønsker nytt barn, Mikkel (født 2014), velkommen og gleder oss veldig til å bli kjent med ham! :)
Mikkel har alvorlig allergi for egg, soya, nøtter og katt, og vi ber dere derfor om å ikke ta med noe av dette i barnas matpakke.
Mer info kommer i eget brev.
Månedens bursdagsbarn er Maja A, 5 år, den 20. april! Hurra! :)
Vi takker for alle som har navn på alt; matbokser, klær, tøfler, sko, støvler og flasker! Det gir oss mer tid til å være sammen
med barnegruppa ☺
Viktige datoer:
02. 04 – 2. påskedag - Barnehagen er stengt
03. 04 – Planleggingsdag - Barnehagen er stengt
12.04 - Årsmøte i barnehagen kl 18-21
27.04 - Ha-med-leke-dag
01.05 - Arbeidernes dag - Barnehagen er stengt
07.05 - Brannvesenet på besøk
08.06 - Fotografering av barna, enkeltvis og i gruppe - mer informasjon kommer
11.05 - Barnehagen er stengt
16.05 - 17.mai-feiring i barnehagen - skriv kommer senere

Viktig informasjon:
- Vi begynner nå tilvenning til ny avdeling, dvs at apene skal tilvennes å begynne på Sokkelesten fra høsten av
- Foreldresamtalene er i gang etter påske, husk og avtale tidspunkt med Renate (bamsene) eller Marie (apene)
- I uke 15, 16 og 17 er Sokkelesten så heldige som får Linda inn i praksis hos seg. Det vil si at hun ikke vil være på vår avdeling
disse ukene, men vi er heldige som får Christian inn hos oss! Dere vil dermed møte Christian mer på Neglespretten disse ukene
- Vi får et nytt barn, Mikkel, på avdelingen. Dette gleder vi oss til! Velkommen!
- Minner om viktig informasjon angående allergi: ikke pakk med egg, nøtter eller soya i barnets matpakke! Mer info i eget brev.
- Husk å pakke sekken på turdagene:
Ekstratøy (truse, sokker, lett bukse, gjerne ull eller fleece), vannflaske, sitteunderlag og ekstravotter
- Husk å sjekke om dressen og regnbuksa har støvlestrikk
- Husk ren vannflaske på mandager
- Vi smører barna med solkrem fra Bunnpris, faktor 30. Hvis barnet ditt skal smøres med en annen solkrem ber vi dere legge den
i barnets kurv på plassen i garderoben. Minner om at dere foreldre skal smøre barnet på morgenen, vi smører kl 12 og kl 15.
Solbriller er godt å ha på solrike dager.

