Fødselsdager:
➢ Mandag 11. mai feirer vi de som hadde bursdag mens barnehagen var stengt:
Brage 5 år, Sivert 3 år, Sara 5 år og Amund 2 år, og jammen hadde ikke undertegnede
bursdag også. ☺
➢ Isra 3 år 30. mai. Feires fredag 29, samme dag feirer vi også Paulina som fyller år
31. mai.
➢ Alle får så klart være med å feire, feiringen foregår i to grupper.
Tema:
Mai blir på mange måter en annerledes mai enn det vi er vant til, men vi velger å ha fokus på
det vi får til, stedet for det vi ikke kan gjøre noe med:
➢ Vår og snart sommer, endringer i naturen.
➢ Vi raker, koster og gjør det fint på lekeplassen vår.
➢ Vi planter og sår, både blomster og grønnsaker.
➢ Grønt flagg: Vi planter blomster som bier tiltrekkes av.
➢ Vi lager norske flagg til 17. mai. Så feirer vi nasjonaldagen mandag 18!
➢ Smittevern og renhold, både små og store blir drevne vaskere. Vi vasker, og vasker og
vasker … Tror kanskje ungene synes det er hakket morsommere å vaske enn oss
voksne. ☺ De synes fortsatt at det å vaske alle lekene er en topp avslutning på dagen!
Måltider:
➢ Fortsatt matpakke til frokost.
➢ Vi hopper i det og går tilbake til smøremat til lunsj, med varmmat på mandager. All
mat tilberedes og severes av en voksen.
➢ Smittevern-messig er dette helt tilrådelig, vår utfordring ligger på logistikk og tid. Vi
prøver, så ser vi hvordan det går. Vil gjerne få det til. ☺
Åpningstider:
➢ 08.00 – 16.00, og samme varslingsrutiner som de foregående ukene. Varsle gjerne
oppmøte – og hentetid for en hel uke i gangen, samt evt fridager. ... og gjerne før
midnatt søndag kveld. ☺ Oversikten skal være klar til tidligvakta mandags morgen.
Kohorter:
➢ Faste grupper fortsetter, med samme voksne som inneværende uke.
”Alt blir bra”:
➢ Pedagogisk forum har gitt ut boka (er mer som et hefte) Alt blir bra – en barnebok om
korona. Uten å ha lest den på forhånd, tok jeg sjansen og bestilte slik at hvert barn får
en bok hver. Boka virker å gi grei informasjon, men les den gjerne selv, før dere leser
for ungene, da kan dere selv ”justere” innholdet om det trengs. Boka blir med hjem på
mandag!
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Turdager:
➢ Tur for de eldste ungene (Ingrid, Jostein, Alma, Brage, Sara, Molly, Sivert og Isra) på
tirsdager.
➢ Tur for de yngste (Jens, Kasparas, Håkon, Ingrid Oline og Amund) på onsdager.
➢ Matpakke og drikke som vanlig på turdager. Husk sitteunderlag i sekken, og bleie til
de som bruker det. Og husk at søt mat og drikke tiltrekker seg innsekter.
➢ Alle turer går til området rundt Løvåsen.
Førskoleungene:
➢ Førskole hver onsdag.
➢ Vi synes ungene skal få være russ, og markere overgangen fra barnehage til skole.
Undertegnede syr russeluer, vi er lyseblåruss. Dere må ta med en skjorte, kortermet
herreskjorte i litt kraftig bomullsstoff i str S blir en fin russefrakk. Tenker vi også lager
russekort, som kan deles internt i familien.
➢ Avslutningsturen får vi la sveve en stund, har fortsatt litt tid på oss til å se hva som er
mulig. Noe må vi få til, som skaper gode minner å ta med seg videre.
“Inneklemt dag i mai” … og ferier sommeren 2020:
➢ Fredag 22. mai er en såkalt inneklemt dag. Gi beskjed om noen planlegger fri. Samt
evt ferier ut over de ukene barnehagen er stengt (uke 29, 30 & 31).

Randi
30.04.2020
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