MARS 2020:
Nytt barn i gruppa: I mars får vi et nytt barn i gruppa, en gutt på 2 år. Han starter
opp allerede mandag 2. mars. Er usikker på både navn og om han er født i 2017 eller
2018. Han kommer fra Gnist Trøa, som legges ned. Storebror, Kristupas har gått hos
oss før, så vi kjenner familien. ☺

Fødselsdager: den store fødselsdags-måneden!
• Ingrid 6 år mandag 9. mars. ☺☺☺☺☺☺
• Karine 20 år torsdag 12. mars. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
• Brage 5 år lørdag 14. mars. Feires i barnehagen mandag 16. ☺☺☺☺☺
• Sivert 3 år lørdag 21. mars. Feires i barnehagen mandag 23. ☺☺☺
• Sara 5 år tirsdag 24. mars. ☺☺☺☺☺
Grønt flagg: Da er vi i gang med vårt grønt-flagg-arbeid igjen. Vår søknad
godkjent 14. februar. Tema er Vannkunnskap og biologisk mangfold.
Vår forskning på vann og kuldegrader er en del av dette arbeidet. Tema videre
er Vannets egenskaper, vann og energi og transportsystem av vann. Kanskje
har dere også lagt merke til at vi har fått et nytt grønt flagg. Det gamle ble
høytidelig byttet med et nytt torsdag 27. februar! ☺
Tema/aktiviteter/turer:
✓ Fastelavn. Litt sent ute, fastelavnssøndag var jo 23. februar, men vi tar
det litt på etterskudd. Fastelavnsris, av bjørk fra fjellet i Vauldalen er
nok for de fleste blitt med hjem når dette leses, og fastelavnsboller
baker vi tirsdag 3. mars.
• Månedens hovedtema blir ”Barn i andre land”, med tema fra FORUT. Gå
gjerne inn på https://forut.no, og les om aksjonen. Der finnes også en
nettbutikk. I tidligere aksjoner har vi solgt produkter for FORUT, dette
er det nå slutt på. Man må selv gå inn på nettbutikken om man ønsker å
støtte FORUT med kjøp av varer. Men vi kommer til å selge flotte
kunstverk som barna har laget. Forut-aksjon med kafe og salg av barnas
kunstverk tirsdag 17. mars, fra 15.00 og dagen ut. All inntekt går til
FORUT. Sjekker opp parkering.
• Påske. I uke 13 starter vi opp med temaet påske. Vi snakker om hva påske
er, leser påskehistorier og lager påskepynt. Som ved jul, legger vi vekt på
at dette er fortellinger som noen tror har skjedd og andre ikke. Ingen
forkynning. Tirsdag 31. mars kommer kateket Kristin fra Heimdal kirke på
besøk. Hun deltar i samlingsstunden, synger og leser for barna.
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Foreldremøte: som nevnt flere ganger tidligere blir det foreldre/personalmøte
torsdag 19. mars. Vi er 5 barnehager i et nettverk av private barnehager på
Heimdal som er sammen om dette. Aulaen på Åsheim ungdomsskole er leid til
arrangementet. Tidspunkt: 19.30 – 21.30. Tema er mobbing, med tittel: Kan
ansatte og foreldre sammen hindre mobbeatferd, og skape trivsel og
vennskap for alle barna i barnehagen? Mobbeombud Hans Lieng kommer.
Invitasjon på eget skriv. Påmelding innen mandag 9. mars. Dette er et svært
viktig tema, og noe vi har stort fokus på. Så meld dere på, alle sammen!
Noen opplysninger:
✓ det blir både forelesning av mobbeombudet og gruppearbeid. Vi kommer til
å sitte sammen som barnehage.
✓ Alle tar med egen kopp og penn.
✓ Hver barnehage tar med traktering etter antall påmeldte. Skriv på lista
dersom du kan bidra med noe; f.eks. kake, kjeks, frukt eller kaffe/te.
Papir til å skrive på og servietter tar vi med fra barnehagen.
✓ Det er begrenset med parkeringsplasser foran Åsheimhallen/Åsheim
ungdomsskole, så det oppfordres til samkjøring eller å gå til møtet.
Er sikker på at dette blir en både nyttig og trivelig kveld! ☺

28. februar 2020
Randi.
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