MÅNEDSRAPPORT FOR FEBRUAR FRA BLÅVEISEN
Hjertevekst denne mnd: Se hvordan andre har det.
Fagområde: Antall, rom og form.
Hakkespettene startet februar med Regnbuekorkonsert. Det var noen stolte
unger som kom i bhg mandag’s morgen. Tirsdag 4 februar var de og sang for de
gamle på sykehjemmet. Litt rart når noen gråter fordi de er glade ☺
Torsdag 6 februar markerte vi Samenes nasjonaldag. Vi hadde forskjellige
aktiviteter på avdelingene. Med lassokasting, samedisko, småfilmer, Kliks og
maling i Samenes farger. I forkant lærte vi litt samisk og snakket om hvordan
samene levde og hvor de bor. Vi spiste finnbiff til lunsj denne dagen. Noen
syntes det var kjempegodt, andre var litt mer skeptiske ☺
Vi har også denne mnd. feiret noen bursdager.
Dessverre har vi hatt en del sykdom i februar, de fleste har vel merket det. Vi
har hatt noen dager med stort frafall i gruppa, både store og små. Håper det
verste er over nå.
Vinterferien er akkurat avsluttet, noen koste seg i Barnehagen og noen tok litt
ferie. Ikke mye som minner om vinter her lenger, det har jo allerede dukket
opp noen vårtegn og vi er BARE i februar.
Vi avsluttet februar med Karneval. Hver avdeling hadde sitt tema i fra Astrid
Lindgrens verden. Skogstjerna var Pippis hus, På Smørblomsten bodde Karlson
på Taket, på Hvitveisen hadde Per Pussling flyttet inn. Hos oss på Blåveisen var
det Emil’s Snekkerbu og matbua. Dette ble en vellykket dag med mange store
og små karakterer fra Astrid Lindgrens verden. Barna fikk være med og
bestemme hvem vi voksne på Blåveisen skulle være. Vi har jobbet en del i
forkant med kulisser, sett litt på film, sunget sangene og tegnet en del.
Vi ønsker årets første vårmåned velkommen. (nå kom snøen som ikke har vært
her før i vinter da).

Hilsen store og små på Blåveisen.

