JUNI på Neglespretten Avd: 45 83 02 71 Kontor: 38 03 18 40
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG
1
Minirøris

4
Bamser: Lek i
barnehagen
Aper: Mini-røris-prosjekt

5
Bamser: Samling og
aktivitet i barnehagen
Aper: Tur/utedag

6
Bamser: Lek i bhg
Aper: Samling og
aktivitet i
barnehagen

7
Bamser: Samling og
aktivitet i barnehagen
Aper: Tur/utedag

8

11
12
Bamser: Lek i
Fotballturnering! Vi
barnehagen
heier på løvene!
Aper: Mini-røris-prosjekt
Vi kommer kledd i rødt
denne dagen :)

13
Bamser: Lek i bhg
Aper: Samling og
aktivitet i barnehagen

14
Bamser: Samling og
aktivitet i barnehagen
Aper: Tur/utedag

15

18
Bamser: Lek i
barnehagen
Aper: Mini-røris-prosjekt

19
Bamser: Samling og
aktivitet i barnehagen
Aper: Tur/utedag

20
Bamser: Lek i bhg
Aper: Samling og
aktivitet i barnehagen

21
Bamser: Samling og
aktivitet i barnehagen
Aper: Tur/utedag

22
Ha-med-leke og
Bursdagsfeiring for junibarna!

25
Vi koser oss i
barnehagen

25
Vi koser oss i
barnehagen

27
Vi koser oss i
barnehagen

28
Vi koser oss i
barnehagen

29
Vi koser oss i
barnehagen

Vi koser oss i
barnehagen

Vi koser oss i
barnehagen

Sommerfest kl 17

Mai:
Mai-varmen har gitt oss et solid forsprang på sommeren, og sommerens aktiviteter med bading i spreder, vannlek i båtene på
plattingen og nakne tær i gresset har allerede blitt fast inventar i hverdagen. Vi har ropt hurra-rop, sunget sanger og gått i tog.
Takk for godt og hyggelig oppmøte på 17-mai-festen i barnehagen!
Vi fikk besøk av Flammbært og brannbilen - og alle som ønsket fikk sprute vann med den store vannslangen. Beltedyret Tarkus
har også vært på besøk og snakket om hvor barn kan leke (lekeplassen, hagen, skogen og barnehagen). Han har og snakket om
hvor barn ikke kan leke (bilveien og parkeringsplassen). Ellers sier Tarkus at vi alltid skal ha på belte i bil og hjelm når vi sykler.
På turdagene har vi besøkt hverandres hus, og blitt kjent med nærmiljøet. Dette fortsetter apene med i juni. Vi vil gjerne
understreke at det ikke er nødvendig å stelle i stand til «fest» når vi kommer, vi har med oss mat og drikke selv. Det kan fort bli
sammenligningsgrunnlag for barna; å se på hva de fikk hos de forskjellige hjemmene. Dette prøver vi å unngå :) Besøket i seg
selv og å se huset er det vesentlige på disse turene.
Bamsene har også vært på tur til husene. Vi har vært i Gangdalen, både nede og helt på toppen, i Krigen, på Hommeren og vi
skal en tur til Sagebakken. Vi har og vært på tur til Torridal kirke der vi har sett hva som er inni kirka. Vi så på døpefonten,
orgelet, prekestolen og alteret.
Juni:
I juni er temaet uteliv, lek og sommeraktiviteter. Vi koser oss i barnehagen, har lekegrupper med fokus på inkludering og
mestring, vi bare «er» og tar dagene litt som de kommer. Bamsenes turer avsluttes og de har heller tre faste lekegrupper med
fast voksen som følger, på det som tidligere var turdager. Målet er at alle skal føle seg inkludert i sin gruppe. Gruppene lager selv
sine egne opplegg i samarbeid med barna. Apene gjør seg ferdig med de turene vi ikke fikk tatt i mai, pga mangel på turdager
forrige måned. Vi besøker kirkebygget og gjennomfører de siste hjemmebesøkene. Apene skal ha et mini-røris-prosjekt, hvor
barna får være med å lage dans til valgfri sang. Dette blir spennende! Vi viser resultatet på sommerfesten.
Juni er også tiden for tilvenning, både med nye barn, barn fra Melkebarten og for apene som skal inn på Sokkelesten. Apene
besøker Sokkelesten uten de voksne fra Neglespretten, de får være med på samling, leke og spise der inne. Bamsene får besøk
av de eldste barna fra Melkebarten.

Apene skal ha ansvar for varmmat denne måneden. Vi planlegger måltid sammen, handler, forbereder, kutter og fordeler
sammen. Dette er veldig god øving, vi får samarbeidet, planlagt og gjennomført aktiviteter som gir tydelige resultat - i form av
gode, sunne måltider. Bamsene er også heldig og får nyte resultatet.
Vi gleder oss til en deilig sommermåned sammen!
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 ☺
Som informert om tidligere flytter jeg til Oslo til sommeren, og har dermed min siste måned sammen med disse fantastisk
flotte barna nå i juni. Jeg er veldig takknemlig for et utrolig fint, spennende, morsomt, utfordrende, lærerikt og gøy år i
Strai barnehage, og kommer for alltid til å huske på og ta med meg denne barnegruppa videre. Det er vemodig å dra fra
denne fine gjengen. Takker for i år og ønsker alle lykke til videre. Takk for meg!
- Marie
Viktige datoer:
- 12. juni - Fotballturnering! Vi heier på Sokkelesten! Alle kommer kledd i rødt denne dagen :-)
- 13. juni - Sommerfest kl 17.00 i barnehagen! :) Alle er invitert.
Viktig informasjon:
- Hurra for månedens bursdagsbarn: Mina 4 år 4. juni, Herman 5 år 18. juni og Mathias 4 år 29. juni!!! :-)
- Vi fortsetter med tilvenning til ny avdeling: bamsene får besøk av Melkesprettene og apene besøker Sokkelesten uten
Neglesprettvoksne
- Minner om viktig informasjon angående allergi: ikke pakk med egg, nøtter eller soya i barnets matpakke!
- Husk å pakke sekken på turdagene: vannflaske og ekstra skift
- Ha gjerne badetøy og håndkle i barnehagen, da vi til stadighet leker med vann, setter opp vannspreder eller bader. Barna kan
også ha ekstra skift av truser i barnehagen.
- Husk ren vannflaske på mandager, og å ta den med hjem på fredager
- Vi smører barna med solkrem fra Bunnpris, faktor 30/50. 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.

- Vi vil gjerne informere om at 3-4-5-åringen velger ofte å sitte i garderoben for å roe seg selv ned, bruke tid til å bli klar for å

-

komme inn i barnehagen, få en liten pause eller bare en trygg, rolig stund på en fast plass. Barna blir aldri sendt på
garderoben som straff. Finner dere et barn i garderoben uten en voksen, er de voksne klar over dette og tilstede i samtale
med barna.
Vi vil ønske alle en strålende, god sommerferie når den tid kommer! :-)

