Fødselsdager:
➢ Nicholas 5 år 5. januar. ☺ Grethe 40 år 31. desember. Begge er når dette skrives feiret. ☺
Nytt barn i gruppa:
➢ Tirsdag 10. januar begynner endelig Molly (Haugan Medalen) hos oss ☺
Tema/aktiviteter:
✓ Vinter og snø, og aktiviteter ute ☺
✓ Dyr, og respekt for dyr. Vi bruker materiell fra «Dyrevern UNG».
✓ Kokkegruppe hver tirsdag.
✓ Turer: fast turdag er nå fredager, og turen går til Heimdalshallen, og gym. ☺ Vi går da fra
barnehagen rundt kl 10.30. Gym fra 11.00-12.00. Vi spiser der etter «gymtimen» vår. Som vanlig,
ta med matpakke (og drikke). Gjerne en drikkeflaske vi kan fylle med vann, ikke nødvendig å
bære med seg vannet, det kan vi fylle i hallen. ☺ Ikke nødvendig med egne «gym klær», trøye og
longs duger bra. Men alle MÅ ha gym- eller antiskli-sokker. Joggesko kan også brukes, men
da må det være gymsko/innesko, og ikke utesko som kan sette merker på gulvet. Ingen kan
løpe rundt med glatte sokker på et glatt gym-gulv. ☺ Legg gjerne gymsokkene i lokket på sekken,
da er de lett for ungene å finne. Samtidig unngår vi at sekken tømmes for både matpakke,
drikkeflaske og skifteklær på leit etter sokkene. ☺ Til øvrige turer, som det blir kun en av i
januar, gjerne både varm drikke og vann som tørstedrikk.
✓ I temaet Trafikkopplæring, står «vinter i trafikken» på planen for januar. For mer info se vår
Miljøhandlingsplan for Grønt Flagg.
Bilder:
➢ Vi ønsker oss stadig bilder, både familiebilder av barn som enda ikke har fått laget sitt
«familiebilde», og babybilder av barnet, søsken, mamma, pappa, og gjerne også besteforeldre. Av
babybildene kommer vi til å lage en samlet babymontasje. ☺ Greier dere å leite fram babybilder
i løpet av januar tro? Da kan vi starte i februar med prosjektet vårt. PS. Også alle ansatte har
fått samme oppfordring. ☺ Nesten ikke til å tro, men faktisk har vi vært babyer alle sammen. ☺
Juletrefest:
➢ Torsdag 12. januar. Se egen invitasjon fra Juletrefestkomiteen.
Planleggingsdag:
➢ Fredag 27. januar.
Oversikt over registrerte innbetalinger 2016 og ny betalingsplan 2017 blir lagt i barnas hyller i morgen
tirsdag 10. januar. ☺

Randi
9. januar 2017
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