Månedsrapport August 2020 Blåveisen
Da er vi i gang med et nytt barnehageår. Håper alle har hatt en flott
sommerferie sammen og at dere har skapt mange gode minner i dette spesielle
året 😊
Vi er godt i gang med tilvenningen på avdelingen. Vi har tatt i mot 5 flotte karer
fra skogstjerna og en ny gutt utenfra. I tillegg får vi nå i september en ny
førskolejente som vi gleder oss til å bli kjent med. I denne tilvenningsperioden
er det mye som skal sjekkes ut og komme på plass. Nye barn inn gjør noe med
gruppa og de som i fjor var Kjøttmeiser er nå Hakkespetter, som de er veldig
bevisste på 😉 Her er mange rutiner som må på plass både for liten og stor.
Denne måneden er en «bli kjent med hverandre» måned 😊
Vi øver nå på det å hjelpe hverandre, store hjelper små, håndvaskrutiner, hvor
kan vi leke og ikke når vi er ute, hva betyr det når vi ringer i bjella inne osv. Vi
øver på navn og lærer hvem som mestrer hva og hva vi må øve mer på. Temaet
vårt er «Livsmestring» dette året. Hva betyr dette? Jo vi skal lære oss å
mestre livet, med alle dets gleder og utfordringer, i oppturer og motgang. Vi
tenker at dette blir et spennende år med mye glede, kreativitet, mestring,
nysgjerrighet, vennskap, lærelyst og opplevelser. Vi vil oppmuntre barna til å
reflektere over egne handlinger gjennom lek og samspill med andre.
Alle har fått ut delt et kartongark som dere skal lage et hus med bilder av
barnas familie på. Dette skal vi bruke aktivt fremover for å bli kjent med alle
barnas familier. Vi skal også bli bedre kjent med Knerten og Lillebror denne
høsten. Hvordan kom Knerten inn i Lillebror sitt liv? Hvem er i familien? Hvor
bor de? Og hva opplever de sammen?
Mye av det vi holder på med vil bli lagt ut på Kidplan, slik at dere som foreldre
kan se hva vi gjør i løpet av en dag. Vi oppfordrer dere til å følge med her. Det
vil bli lagt ut bilder og tekst om dagens opplevelser her.

Vi ser frem til et spennende barnehageår sammen med dere 😊

