Geitstølen

Månedsbrev for februar
Hva har vi gjort i januar

Det har vært en veldig våt og regnfull januar. Vi har lekt mye ute i og ved
dammene. Det er gøy å løpe og hoppe i dammene selv om vi blir litt våt. Vi har
kjørt med båter og fylt bøtter og kar med vann.
Inne leker vi mye med biler, tog, duplo og kjøkkenlek. Utover dette liker barna
godt å lese/se i bøker.
Vi har gått på tur til Annekset som er uteområdet til en åpen barnehage i
nærmiljøet til barnehagen. Det er et inngjerdet området med hauger vi kan klatre
opp på, en stor flott båt, en rutsjebane og disser.
I samlingsstunden har vi sunget sanger med og uten bevegelse, noen nye og
noen kjente sanger. Noen av sangene vi har brukt er: pinnsvinsangen, lille Petter
edderkopp, fem små apekatter, hokus og pokus, snøgubber og trille trille ballen.

Den 17. januar var det felles utedag, vi hadde aktiviteter som å kaste erteposer
inn i matematiske former tegnet på asfalten. Det var laget til en super
hinderløype med utfordringer for store og små. Den var populær og barna fikk
krype, hoppe og balansere på benker ol. Det henger bilder i garderoben.

Geitstølen

Hva skal vi gjøre på i februar

Tirsdag er turdag og da er det fint om alle er levert til kl 9.30.
Det blir smulesamling fredag kl 14.15
Det blir felles utedag torsdag 6. februar og da skal vi feire samefolkenes dag
med ulike aktiviteter, smitt og smule samling og mat. Vi begynner ute ca kl 9.45
Vi skal 3 bursdagsbarn i februar, 3 og 14 februar vi markerer dagen i
barnehagen med sang, krone, langbord og varm mat til lunsj.

Informasjon til foreldre
- For å få til bedre renhold i yttergarderober, ber vi dere om å ta alt regntøy,
dresser og utesko hjem hver fredag.
- Det er viktig at alle går igjennom tøyet i byttekassen for å sikre at den
inneholder nødvendig og riktig byttetøy til årstiden. Også viktig at klærne
og smokkene er merket med barnets navn.
- Foreldre i Bogane barnehage har egen facebook side som heter
foreldregruppen i Bogane barnehage oppfordrer foreldre til å bli medlem
her.
- På grunn av personvernloven kan vi ikke lengre skrive navn og bursdag i
månedsplan/brev. Det vil derfor bare stå at vi skal feire bursdag og på
hvilke dag.
- Skolens vinterferie er i uke 9, og det er fint om dere gir beskjed til
personalet dersom barnet skal ha fri.
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