Fødselsdager:
Ingen fødselsdager i februar.
Tema/aktiviteter:
✓ Grønt flagg-arbeid: vi har samlet melkekartonger, skal fylle de med farget
vann for å fryse, og lage kunst ute. Har gjort dette flere ganger tidligere.
En morsom aktivitet, som engasjerer ungene. Vi venter bare på at det skal
bli litt kaldere. ☺
✓ Torsdag 6. februar er det Samenes nasjonaldag. Dette markerer vi med å
ha en samisk uke, der vi lærer litt om samene, leser samiske fortellinger,
lager det samiske flagget og lager samisk mat. Vi har også mulighet til å
låne en samisk språk – og kulturkiste. Denne er ikke ledig før i slutten av
mai, så viderefører dette temaet da.
✓ Karneval tirsdag 18. februar. ☺ Når dere begynner å planlegge barnas
kostymer, tenk på at vi har yngre barn i gruppa som kan bli skremt. Unngå
masker, samt kostymer som kan skremme, og så klart våpen, sverd o.l.
✓ «Kokkegruppe» hver tirsdag. Paulina og undertegnede har vært på
vegetarkurs på Liantunet, så nye retter dukker opp på menyen i løpet
februar. ☺
✓ Origami og musikkstund annenhver mandag. Også de yngste barna har
ytret ønske om å være med på origami. Dette tar vi på alvor, barn har jo
rett til å medvirke. ☺ Onsdag 12. februar blir det derfor origami for de
yngste (barn født i 2017 og 2018).
✓ Gym annenhver onsdag, og turdag annenhver fredag..
✓ Førskolegruppe hver torsdag.
✓ Mandag 24. februar inviteres førskolegruppa til aking med 4. trinn på
Breidablikk skole. Egen info til de det gjelder. Samme uke blir det holdt
overføringssamtaler med skolen. Foreldre til skolestarterne finner snart
et skjema i barnas hyller, som skal fylles ut, og danne grunnlag for
samtalen. På samtalen deltar representanter fra skole samt undertegnede.
✓ «Barn hjelper barn». Vi deltar nok en gang i FORUT-aksjonen. Vi lærer om
barn i andre land, som trenger vår hjelp, og hvordan vi kan bidra.
Påbegynnes i slutten av måneden, og avsluttes i mars med en FORUT-kafe.
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Vinterferie:
Uke 8 er skolens vinterferieuke. Gi oss beskjed dersom noen av ”våre barn” tar
fri denne uka. Også evt ferie ut over denne uka.
Juletrefest:
Takk til juletrefestkomiteen for et strålende arrangement! ☺ De fleste barna
var med, og for et matbord det ble!!! Her var både kaker, småretter, salater og
middager. Mange hadde lagt ned mye arbeid her. Ungene fikk springe og kost
seg, gang rundt juletreet ble det også, og så klart kom nissen!!!
Litt langt fram i tid, men minner om at dere må sette av kvelden torsdag 19.
mars. Da blir det, som tidligere nevnt, felles foreldre – og personalmøte med
tema mobbing. Møte arrangeres sammen med flere private barnehager på
Heimdal. Auditoriet på Åsheim ungdomsskole er leid. Et svært viktig tema,
mobbeombudet kommer, og selvfølgelig kommer dere. ☺ Tidsrammen er
kl 19.30 – 21.30. Egen invitasjon kommer.
Enda lengre fram i tid, men greit å nevne det. Vi gjentar suksessen fra i fjor,
og har meldt på ”svømmekurs” i Pirbadet i uke 19 (4. – 8. mai). Kurset går hver
dag, og er for barn født i 2014 og 2015. Mer info om dette når det nærmer seg.

Mvh
Randi
30.01.2020
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Mandag
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Tirsdag
4.

Onsdag
5.

Torsdag
6.

Origami og
bevegelse

Musikkstund
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nasjonaldag

Uke 6
Samisk
uke

Fredag
7.

Kokkegruppe
Vi lager de
samiske rettene
Bidos og
Gahkko.

Uke 7

10.

11.

Musikkstund

Kokkegruppe
Vi lager potetog purreløksuppe

Uke 8

17.

18.

Origami og
bevegelse

Kokkegruppe

12.

Førskolegruppe
13.

14.
TUR

Origami og
bevegelse for de Førskolegruppe
yngste barna

19.

20.

21.

GYM

Førskolegruppe

26.

27.

28.

Førskolegruppe

TUR

Vi lager pølser
og spaghetti!
KARNEVAL

Uke 9

24.

25.

Musikkstund

Kokkegruppe

Aking på
skolen for
skolestarterne

Vi lager falafel
(kikerterboller)
og blomkålris
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