Fødselsdager:
➢ Siden vi feiret Simba i februar, må vi jo også så klart feire Nala, som blir 4 år mandag
16. mai. ☺☺☺☺
➢ Isra 5 år mandag 30. mai. ☺☺☺☺☺
Endringer i barnegruppa:
Akshey har tatt permisjon fra barnehagen. Familien er ute på reise. Etter planen vil han være
på plass igjen i mars neste år. Inn på den ledige plassen kommer Jakob på 1 år, som er Jens`
lillebror! Han vil gå hos oss i mai og juni, så bytter både han og Jens til barnehage nærmere
hjemmet. Andre barn som bytter barnehage fra august, er Markus og Lukas. Inn på de ledige
plassene kommer Oskar på 5 år, Zofia på 2 år, Luna Sofie på 1 år og Adrian (Sanders
lillebror) 1 år til høsten.
FORUT-aksjonen:
Innbragte 1204,- kr. Så bidrar jeg litt, og øker til 1300,- kr. Beløpet overført til FORUT! Takk
for alle bidrag! Beklageligvis ble ”Symbolgavekortene” avglemt.
Tema:
➢ I henhold til årsplanen:
o 17. mai
▪ vi lager norske flagg
▪ feirer nasjonaldagen onsdag 18. mai.
o Vår og snart sommer, hvilke forandringer opplever vi?
▪ Vi raker, koster og gjør det fint ute i barnehagen vår
➢ Grønt flagg:
o Vi sår karse i vinduet, ved hjelp av sola
✓ Turdager: stort sett på torsdager, men følg med på planen.
o Rusken-aksjon torsdag 5. mai.
✓ Kokkegrupper:
o Meny mai: barnas skattekiste (en fiske-og grønnsaksrett), tomatsuppe,
lammekjøttboller og bananpannekaker. Sistnevnte ble en stor favoritt, sist
stekte vi 125 pannekaker, og alt ble spist opp! Ingen kokkegruppe uke 19, pga
svømming.
Foreldresamtaler: siste ukene av mai. Skriv dere på lista på tavla øverst i trappa.
17. mai:
Da er vi heldigvis tilbake til normalen også når det gjelder feiring av 17. mai. Har meldt
barnehagen på 17. mai-toget på Heimdal. Vi går under egen fane. Oppfordrer alle til å delta.
Program kommer.
“Inneklemte dager i mai”:
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Mandag 16. mai og fredag 27. mai er en såkalte inneklemte dager. Gi beskjed om noen
planlegger fri.
Ferier sommeren 2022:
De fleste begynner nå å få oversikt over plassering av familiens ferie til sommeren. Fint om
dere, så snart dere vet, gir oss beskjed om evt ferie utover de ukene vi har stengt. Dette av
hensyn til ansattes uttak av ferie. Det samme gjelder de ”inneklemte” dagene.
Barnehagesvømming i Pirbadet for barn født i 2017 & 18 i uke 19 hver dag fra mandag til
fredag kl 11.45 – 12.15. 8 barn deltar, og tre voksne fra barnehagen følger. Trondheim
svømme og livredderklubb (TS&LK) er arrangør, kurset vil foregå i bølgebassenget og vil
vare i 30 min. TS&LK stiller med nok instruktører, som er utdannet gjennom Norges
svømmeforbund, i forhold til påmeldte barn. Innhold: vanntilvenning, dykking, flyt og lek.
Ansatte i barnehagen deltar ikke i vannet, men har ansvaret for barna gjennom garderobe og
dusj. Instruktørene tar over ansvaret ved inngangen til selve badet (ved oransje gjerde). Alle
barn som deltar på kurs, får utdelt badehette, t-skjorte og diplom av oss. NB! Barna har ikke
anledning til å være i andre basseng utenfor undervisningstiden. De voksne har heller ikke
anledning til å bruke de andre bassengene.
Ungene må ha med:
▪ Matpakke og drikke.
▪ Badetøy og håndkle, evt dusjsåpe og shampo.
Det åpnes ikke for bestilling av bussreiser denne uka før mandag 2. mai. Avreise blir nok
rundt kl 10.00, så er vi tilbake før 14.30.
Dugnad:
➢ Er nå to år siden vi sist arrangerte dugnad. I henhold til vedtektene skal det skje hvert
år. Men som dere vet, satte pandemien en stopper for det. Arbeidsoppgaver er rett og
slett rundvask av alle rom og vask av alle leker. Arrangeres av barnehagens styre, alle
foreldre deltar. Legges nok til en uke i juni. Info kommer.
Sommerfest:
I år kan vi igjen arrangere sommerfest i barnehagen. Mandarinsaft kommer for å spille for oss.
Da måtte vi bare velge en dato som passet for de, og det ble mandag 13. Juni. Arrangementet
vil være ute i barnehagen, og legges til barnehagens stengetid. Egen foreldregruppa vil stå for
arrangementet. Så sparker herved ballen over til dere!
Randi
29.04.2022

Planer for mai 2022 ved Sandbakken barnehage

Side 2

Uke
18

Uke
19

2. mai

3.

4.

5.

6.

Første dag for
Jakob

Kokkegruppe,
vi lager:
bananpannekaker

9.

10.

11.

12.

13.

Svømming

Svømming

Svømming

Svømming

Svømming

Turdag
Rusken-aksjon

Turdag for
barn som ikke
deltar på
svømming
16.
Uke
20

Nala 4 år!
☺☺☺☺

17. mai

18.

19.

17.-mai-”tog”

Vi feirer
Turdag
nasjonaldagen

20.

Kokkegruppe,
vi lager
tomatsuppe
23.
Uke
21

25.

Kokkegruppe,
vi lager:
lammekjøttboller
30.

Uke
22

24.

Isra 5år.
☺☺☺☺☺

26.

27.

Kristi
Himmelfartsdag

Turdag

31.
Kokkegruppe,
vi lager:
”barnas
skattekiste”

Planer for mai 2022 ved Sandbakken barnehage

.

Side 3

