Fødselsdager:
✓ Molly S. 3 år torsdag 2. februar. ☺ ☺
✓ Isak 5 år lørdag 4. februar. Feires mandag 6. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Tema/aktiviteter:
✓ Vinter og uteaktiviteter.
✓ Fastelavn.
✓ «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.
Avsluttes i mars med en FORUT-kafe.
✓ Karneval tirsdag 21. februar. ☺ Når dere begynner å planlegge barnas
kostymer, tenk på at vi har yngre barn i gruppa som kan bli skremt. Unngå
masker og kostymer som kan skremme, og våpen, sverd o.l. Denne uka er
det vinterferie i skolen. Om noen av «våre barn» skal ha fri denne uka,
flytter vi så klart karnevalet. Gi oss beskjed så snart som mulig.
✓ «Kokkegruppe» hver tirsdag.
✓ Tirsdag 28. februar inviterer vi til fastelavnskafé, fra kl 15.00.
✓ Gymsal hver fredag.
Gratis seminar «mat og kosthold» torsdag 2. februar:
Viser til tidligere utsendt invitasjon. Seminaret anbefales på det varmeste, om
dere ikke alt har gjort det, så meld dere på!
Foreldremøte:
Onsdag 15. februar inviterer vi til foreldremøte, kl 19.00. Saker:
✓ Presentasjon av resultat foreldreundersøkelsen. Informasjon og
drøftinger.
✓ Grønt flagg og trafikksikkerhet.
✓ Informasjon om nye «Renholdssoner» i barnehagen.
Gi beskjed om hvem som kommer, pr e-post, SMS (92295849) eller muntlig i
barnehagen.
Fastelavnskafé:
Tirsdag 28. februar inviterer vi til fastelavnskafé fra kl 15.00. ☺

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.
Skoleelev i praksis i barnehagen:
I uke 6, 7, 9, 10 og 11, hver uke mandag til onsdag, vil Mathias Fosseide
Haraldsson være hos oss. Mathias har, som barn gått i barnehagen vår. Koselig
at han ønsker å ha sin praksisperiode hos oss. ☺ Han er elev ved Tiller
videregående skole, VG1 helse – og oppvekstfag.
Nye «Renholdssoner» i barnehagen:
Vi får nå lagt «renholdstepper» i trappeavsatser og begge garderober. Dette for
å bedre innemiljøet i barnehagen. Renholdssoner benyttes i svært mange
barnehager, skoler og andre bygg. Renholdsonene skal stoppe, kontrollere og
fjerne smuss. I tillegg bidrar teppene til å redusere støy. Teppene trekker til
seg fukt fra barnas sko/støvler, slik at gulvet umiddelbart kjennes tørt å gå på.
Men fortsatt viktig at alle vi voksne benytter skotrekk. mange av dere er jo
også så klart svært flinke til dette, det er jo barnas lekemiljø det dreier seg om.
Arbeidet vil bli gjort fredag 3. februar, mens ungene er i gymsalen. ☺
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