Fødselsdager:
✓ Nicholas 6 år 5. januar! ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
✓ Vi feirer også Grethe som ble 41 år på nyttårsaften! ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Tema/aktiviteter:
✓ Vinter og snø, og aktiviteter ute. ☺Vi bygger” snø-skulpturer” av fryste isblokker
(laget i tomme melkekartonger). Knyttes også til hovedtema for måneden; avfall,
sortering og gjenbruk.
✓ Hovedtema i januar blir miljøvern, og da med fokus på avfall. For de yngste holder det
med hvordan sortere avfallet (matavfall, papir, plast og rest) – dette er de allerede
gode på. ☺ For de litt større går vi videre til hvorfor sortere, og hva som skjer videre
med avfallet vårt. For de eldste (skolestartene) håper vi og få til et besøk på
gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen i løpet av våren. Vi benytter bl.a. materiell fra
LOOP Miljøskole.
✓ I uke 2 startet vi opp med egne samlinger for skolestarterne (førskolegruppa). En
samling i uka, fortrinnsvis lagt til torsdager.
✓ «Kokkegruppe» hver tirsdag.
✓ Turdag hver fredag, med gym annenhver. Til gymmen er det viktig at alle har gode
gymsokker – eller sko, eller sokker godt dekt med” anti-skli”. Tøfler og crocks er ikke
gode å løpe i, om du er usikker, så prøv det gjerne selv. ☺
Planleggingsdag:
Fredag 26. januar.
Betalingsplaner:
Oversikt over registrerte innbetalinger 2017, og nye betalingsplaner 2018 blir lagt i barnas
hyller fredag 5. januar!
Så en oppfordring til dere kjære foreldre/foresatte:
Når vi er på turer, får vi ofte henvendelser fra noen av dere med spørsmål om når vi er
tilbake og lign. Generelt kan sies at vi stort sett er tilbake fra tur kl 14.00, eller senest
14.30 om ikke annen beskjed blir gitt. Er vi på busstur, og da spesielt med tanke på Voll gård,
like før jul, litt sent på ettermiddagen, må man bare ha forståelse for at bussen kan være
forsinket. ☺ Vi kan ikke bruke tid på å svare på slike henvendelser, vår oppmerksomhet SKAL
og MÅ være rettet mot barna og ikke mobilen. Har tro på forståelse for dette! ☺
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