Fødselsdager:
✓ Molly S. 5 år lørdag 2. februar. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺.
Feires i barnehagen mandag 4.
Nytt barn i gruppa:
Ingrid Oline, som akkurat har fylt 1 år, begynner hos oss i februar. Hun skal gå
to dager i uka. Hvilke dager er enda ikke klart.
Tema/aktiviteter:
✓ Vinter og uteaktiviteter. Vi koser oss ute i den herlige snøen. Vi aker,
bygger snøhuler og har det gøy med snø. Flere unger husker at vi i fjor
vinter frøs vann (med konditorfarge) i melkekartonger, og har spurt om vi
kan gjøre det nå også. Klart vi kan! ☺ Prosjektet starter umiddelbart!
✓ Miljøvern, og gjenbruk av avfall. Vi lager nytt papir av papiravfall. Dette
gjorde vi også i fjor, og ungene husker det!
✓ Onsdag 6. februar er det Samefolkets dag. Dette markerer vi med å ha en
samisk uke, der vi lærer litt om samene, leser samiske fortellinger, lager
det samiske flagget og lager samisk mat.
✓ Karneval tirsdag 19. februar. ☺ Når dere begynner å planlegge barnas
kostymer, tenk på at vi har yngre barn i gruppa som kan bli skremt. Unngå
masker samt kostymer som kan skremme, og våpen, sverd o.l.
✓ «Kokkegruppe» og musikkstund hver tirsdag.
✓ Gym annenhver onsdag.
✓ Førskolegruppe hver torsdag.
✓ «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.
Påbegynnes i slutten av måneden, og avsluttes i mars med en FORUT-kafe.
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.
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Juletrefest:
Takk til juletrefestkomiteen for et strålende arrangement! ☺ Alle barna var
med, flere med både famille og venner, ... og for et matbord det ble!!! Her var
både kaker, småretter, salater og middager. Mange hadde lagt ned mye arbeid
her. Ungene fikk springe og kost seg, gang rundt juletreet ble det også, og så
klart kom nissen!!! Alle deltok og alle bidro! For en gjeng dere er! Visste jo at vi
har de beste ungene, men tror jammen vi har den beste foreldregruppa også! ☺

Mvh
Randi
30.01.2019
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Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
1.

4.

5.

6.

7.

8.

Samefolkets
dag,

TUR til
Førskolegruppe biblioteket

13.

14.

GYM

Førskolegruppe

20.

21.

Uke 5

Uke 6

Vi feirer Molly Kokkegruppe
som ble 5 år på
Samisk
lørdag!
Vi lager de
☺☺☺☺☺
uke
samiske
rettene Bidos
og Gahkko.
Musikkstund
11.
Uke 7

12.

15.

Kokkegruppe

18.
Uke 8

Vi lager
Musikkstund
19.

22.

Kokkegruppe
Førskolegruppe TUR
Vi lager
pølser og
spagetti!
KARNEVAL

25.
Uke 9

Musikkstund
26.

27.

28.

Kokkegruppe

GYM

Førskolegruppe

Vi lager
Musikkstund
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