Månedsplan for april
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Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

9. Samling.

10. Kristen
samling:

11. Samling

12. Samling.

Juniorklubb:
Vi forteller
eventyret om
Geitekillingen som
kunne telle til ti.
Vi lager båten.
16. Samling.
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Juniorklubb:
Vi forteller
eventyret om
Geitekillingen som
kunne telle til ti.
Vi lager
geitekillingen.
23. Samling.
Juniorklubb:
Vi forteller
eventyret om
Geitekillingen som
kunne telle til ti.
Vi leker med tall,
former.

30. Samling.
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Juniorklubb:
Eventyret om
Geitekillingen som
kunne telle til ti.
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Babysang 0–1 år,
kl
12.00.

17. Kristen
samling:
Babysang 0–1 år,
kl
12.00.

24. Kristen
samling:
Babysang 0–1 år,
kl
12.00.

1.
Offentlig
høytidsdag

Formings aktivitet! Babysang, 0-1 år, kl
12.00

18. Samling

19. Samling.

Formings aktivitet! Babysang, 0-1 år, kl
12.00

25. Dugnad:
Vi rydder og
koster i og rundt
barnehagen.
Vi planter
blomster og koser
oss ute.

26.
Dugnad:
Vi rydder og koster i
og rundt
barnehagen.
Vi planter blomster
og koser oss ute.

2. Samling

3. Samling.

Formings aktivitet! Babysang, 0-1 år, kl
12.00

Barnehagen er
stengt!

Gausel fritidsgård!

Månedens informasjon:
Vi kommer fremover til å fokusere på vår og synge sanger som passer til
det. Etter hvert som været blir mildere, oppfordrer vi dere til å bruke den
fine ute - lekeplassen vår

Dugnad
Vi klar for våren og legger opp til dugnad onsdag 25.
og torsdag 26. april. Da rydder vi ute og koster, så
det blir fint i og rundt barnehagen. Dersom været
tillater det, vil vi også plante litt blomster ute i bed
og krukker. Det blir servering av vafler eller lapper.
Barna får plante solsikkefrø og leke med såpebobler
og kritt Husk å ta på gode og varme klær!
Mandag 30.april kl.9.30 blir det omvisning på Gausel fritidsgård, vi får være
med inn til dyrene, kose og klappe på de. Meld dere på til personalet om dere
blir med på denne turen, i barnehagen, på mail eller på Facebook.
Barnehagen vil være åpen som vanlig for de som ikke kan bli med på tur
”Foreldresamarbeid”: Barnehagen er avhengig av engasjerte foreldre, så vi
ønsker gjerne at dere kommer med tilbakemeldinger til oss. Har du noe du noen
gode innspill? Har du ønsker og ideer for å gjøre barnehagen enda bedre? Her er
DIN sjanse til å påvirke barnehagens miljø. Sammen kan vi utvikle en god
barnehage
Samarbeid med familiegruppen, Humlene
Elisabeth, fra familiegruppen, vil være i barnehagen hos oss hver torsdag og kan
bidra med sin kompetanse i forhold til støtte i foreldrerollen, til de som ønsker
det. Linker: http://www.linksidene.no/kvalvann - Familiegruppen Humlene
http://www.bufetat.no/foreldrerettleiing/

Samlingstund – Hvorfor har vi samlingstund?
Rammeplanen sier: «Barnehagens faste samlinger bidrar til å utvikle
gruppefølelsen ved at alle i gruppen er tilstede samtidig – barn og voksne – og
holder på med noe sammen.»
Vi ser på samlingstunden i barnehagen som et felleskap der barn og voksne kan
oppleve noe sammen. Samlingen skal være noe som styrker gruppefølelsen,
utvikle språk, styrke jeg-følelsen, trene konsentrasjonen, være kulturbærende,
vekke fantasien, utvikle forståelsen og vekke interessen for barna.
Vi i barnehagen ønsker at barna får mest mulig ut av samlingen, vi trenger
derfor ro og engasjerte voksne. Vi som jobber i barnehagen prøver å gjøre vårt
beste for å skape litt magi i samlingen, og vi setter pris på om alle voksne gjør
sitt ytterste for å delta på samlingen. Og det er heller ikke sikker at ditt barn
er motivert for læring hver dag, da er det helt greit å ta barnet ut av samlingen
og benytte 2.etasje til å leke sammen med barnet 
Og for at vi skal kunne lage den beste samlingstunden for barnet ditt er vi
avhengig av tilbakemeldinger fra dere, kom gjerne med forslag til innslag vi kan
ha i samlingen
Hilsen Vivian, Anette, Karen, Chiara og Anna

