Bemanningssituasjonen:
Ser ut som vi går lysere tider i møte; mest sannsynlig er Mette tilbake igjen i løpet av uka – torsdag er nevnt,
og fra i morgen tirsdag 7. starter Paulina Bernat i en midlertidig stilling som assistent hos oss. Paulina er
utdannet barnehagelærer i sitt hjemland Polen. Pr i dag ikke avklart om utdannelsen er godkjent i Norge. Om
hun trives hos oss, og vi og dere med henne, og om utdannelsen godkjennes, kan hun gis mulighet til å tiltre
som barnehagelærer fra august. ☺
Foreldresamtaler:
Oversikt tidspunkt foreldresamtaler kommer straks opp på tavla i garderoben.
Fødselsdager:
➢ Sarah 6 år 23. mai. ☺☺☺☺☺☺
➢ Isra 2 år 30. mai. ☺☺ Feires onsdag 29. eller fredag 31. Avtales med foreldre.
Tema:
➢ 17. mai
➢ Vår og snart sommer, endringer i naturen.
➢ Ny Rusken-aksjon torsdag 16. mai + tirsdag 28. mai.
➢ Kokkegruppe, stort sett hver tirsdag.
Turer:
➢ Besøk på hoved-brannstasjonen på Sluppen for skolestarterne torsdag 9. mai. Dette planlegges fra
brannstasjonens side som en årlig aktivitet, så alle får denne turen etterhvert. ☺ De det gjelder, tar
med matpakke og drikke denne dagen. Avgang fra barnehagen kl 09.00, tilbake rundt kl 14.00.
Russ og avslutningstur:
➢ Tradisjon tro er skolestarterne våre, Magnus, Astrid, Sarah, Julia og Naya russ 17.mai. Å være russ
innebærer russelue, russefrakk og russekort. Foreldres oppgave her er å ta med en skjorte som kan
brukes til russefrakk. En kortermet bomull herreskjorte i en liten størrelse blir en super russeskjorte.
Skjortene tegner ungene på i barnehagen. Russe -luer og - kort står undertegnede for.
➢ Avslutningsturen går til Namsskogan familiepark, og legges til dagene 5.- 6. juni. Dette etter avtale
med aktuelle foreldre. Turen finansieres med inntekter fra sommerfesten, en liten egenandel, mens
hoveddelen av kostnadene dekkes av barnehagen. Oppfordrer sommerfestkomiteen til å starte
planleggingen. Barnehagens lokaler kan benyttes til planleggingsmøte. ☺
17. mai:
➢ Vi deltar så klart i 17. mai-toget på Heimdal, under egen fane. Oppfordrer alle til å delta. Program
sendes pr e-post så snart jeg mottar. Så trenger vi en fanebærer, hvem har lyst på det ærefulle
oppdraget? ☺
“Inneklemt dag i mai”:
➢ Fredag 31. mai er en såkalt inneklemt dag. Gi beskjed om noen planlegger fri.
Dugnad:
➢ Rundvask og vask av alle leker. Planlagt til uke 23. Oppslag på tavla kommer.
Randi
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