Månedsrapport for januar -20 fra Blåveisen
Fagområde for denne mnd var: Antall, rom og form.
Hjertevekstverdi var: Vi trenger ikke være like.

Det nye året har kommet godt i gang, og hverdagen er tilbake etter en velfortjent juleferie.
Foreløpig i år har det vært dårlig med snø, dessverre mest is på uteområdet. Vi har brukt noen meter
sperrebånd :D) Snøen som har kommet, har nesten blitt borte igjen dagen etterpå. Vi har isteden
gått på turer, og syklet på parkeringsplassen. Nå har det endelig tint opp endel og vi kan bruke hele
uteområdet i bhg igjen ☺ Spent på om vi får noe snø så vi får akt litt ☺
Vi har ønsket velkommen til ei ny jente til på Blåveisen. Hun er på Hakkespett-gruppa. Hun har en
lillesøster som har begynt på Hvitveisen og hun og er på Spurve-gruppa.
Vi har også feiret et par bursdager.
De aldersdelte gruppene har startet opp igjen.
Hakkespettene har øvd på sanger og gjennomført en strålende Regnbuekor-generalprøve og konsert.
De andre gruppene har jobbet med tall og former og vært på turer i nærområdet.
Vinteraktivitets-dagen måtte vi flytte, men det ble ingen snø på den dagen heller. Så vi gjennomførte
dagen inne. Alle fikk på seg nummervest som vi tradisjonen tro får låne av Blaker Sparebank.
Mange forskjellige aktiviteter på avdelingene, vi hadde hinderløype, disko, trampoline og tjukkas. Og
fellessamling med OL-floka og heiarop. Selvfølgelig var det premieutdeling etterpå med medaljer til
alle og ett Diplom. Vi spiste pølser og drakk saft mens vi satt på gulvet så på Emil.
Vi fortsetter jo dette halvåret med fokus på Astrid Lindgren’s verden.
Vi har startet opp med forberedelser til feiringen av Samefolket’s dag (6 februar). Vi lærer litt Samisk,
ser på bilder og lærer om samene.
Ha en fortsatt en strålende vinter hilsen Blåveisen.

