Hvitveisens månedsrapport for februar.
Fagområde: Antall, rom og form.
Hjerteveksttema: Hjelpe hverandre.

Vi begynte februar med en brannøvelse fredag 1 februar. Barna er blitt så flinke
til å evakuere barnehagen, de vet akkurat hva de skal gjøre. Ta gjerne en
brannøvelse hjemme også ☺
Den 6 februar feiret vi Samefolkets dag, Vi har lært masse om Samene, hvor de
bor, hvordan flagget ser ut, hva de jobber med og hva de spiser. Denne dagen
hadde vi åpent hus, hvor hver avdeling hadde forskjellige aktiviteter. Barna
kunne bl.a. kaste lasso, sitte å kose seg inne i en Lavvo, danse til samisk
musikk,mm. Mange fine miljøer rundt på huset. Og små og store koste seg. Vi
hadde Finnbiff til lunch denne dagen, og de fleste syntes det var godt.
Noen spente Hakkespetter gjennomførte Generalprøven til Regnbuekonserten
med glans fredag 8 februar. De hadde nok noen store sommerfugler i magen i
forkant. Konserten på lørdag var atter en kjempesuksess, med fullsatt sal i
Bingsfosshallen. Barna var kjempefornøyd og stolte over innsatsen sin, med
god grunn.
Hakkespettbarna har etter tur fått med seg brannbamsen «Bjørnis» på
hjembesøk. Dette er kjempe gøy og de venter spent på sin tur. Når bamsen er
med hjem følger det også med oppgaver som er viktig å løse. Her følger med en
loggbok som må skrives i. Og det blir satt inn bilder.
Vinterferie-uka ble en rolig uke, hvor mange av barna tok litt fri. Vi kosa oss
med kakao, var ute og lagde krokodille i snøen. Vi avsluttet uka med aktiviteter
på avdelingene. Kardemomme-kino, mattestasjon og konstruksjon.
Vi har fortsatt med Kardemommeby-tema og lagd rekvisitter til karnevalet. Det
blir spennende å treffe alle folkene i byen denne dagen. På Hvitveisen skal
Tobias i tårnet bo.
Ellers har februar bydd på iskalde vinterdager med masse snø. Og gått over til å
gi oss noen herlige vårdager, med varmegrader og snøsmelting. Litt bløtt blir
det jo, men det tåler vi.
Velkommen Mars, forhåpentligvis med mere vår og snøsmelting ☺

