Månedsbrev Februar Høgåsen.
Hva gjorde vi i januar.
Hei alle foreldre, Høgåsen har fått noen nye leker helt ved utgangen av 2019. De
nye tilskuddene til leken er et brio togbord med tilbehør som står på lillerommet,
et lite hus i tre som står på storerommet. I tilegg har vi fått to madrasser som er
stiv. De kan benyttes til å bygge hytte med, rom inndeler, trene, ligge og sitte på.
Det er kjekt med nytt materiale og tilskudd til leken.

Hva skjedd i Januar?
Bursdager: Vi hadde et bursdagsbarn i januar vi markerte med krone,
bursdagssamling, langbord og varm mat til lunsj.
Utedag: Den 17 januar var det felles utedag, vi hadde aktiviteter som
å kaste erteposer inn i matematiske former som var tegnet på asfalten.
Det var lagd til en superduper hinderløype med utfordringer for store
og små. Den var populær og barna fikk krype, hoppe og balansere på
benker. I lavvoen spiste vi lunsj sammen med Geitstølen. Det var en
kjekk dag med aktive barn og voksne.
Turer: Alle turene i januar har vært felles på grunn av
personalsituasjon. Vår første tur i 2020 hadde vi Torsdag 9.1 barn og
voksne gikk til Anekset (blå åpen bhg) og lekte på utelekeplassen.
Barna lekte med skuten, rutsjebane mens andre utforsket planker og
løse gjenstander. Noen klatre på steiner og i oppi trær.
To turer er gått til lekeplassen i seimshovden. Der er det alltid full fart
på karusellen, mange aktive barn i klatrestativet. Barna får utfolde seg
og oppøve motorikk og mestring. I tilegg kan man utfolde seg og
prøve å klatre i trær og disse. Barna er aktiv deltaker og det viser
glede i sine aktiviteter.

Maling av avdelingen: I løpet av Januar blei avdelingen malt og da
var vi på fellesrommet og i hallen. I løpet av tiden vi var der delt vi
barna inn i uformelle grupper for å få til bedre lek og aktivitet inne.
Nå er vi kommet tilbake i flotte nymalte lokaler. Vi fortsetter med
gruppene som er satt opp, se på liste i garderoben hvilke gruppe ditt
barn tilhører.
Grupper: Oransje: de var på avdelingen og lekte.
Rød: Vi har hatt motorisk lek i hallen med store puter barna
tok iniativ til å leke bukkene bruse og lagde sin egen versjon. De
yngste kjørte motorsykler en periode. Og til slutt lagde vi en togbane.
Grønn: De var ute første dagen vi hadde grupper og lekte
med vann.
Førskolegruppen: I Januar har vi fortsatt med tema førstehjelp hva
kan man gjøre om man blør neseblod og hvordan hjelpe andre dersom
de setter noe fast i halsen. Vi har hørt på Henry sangen og barna kan
store deler av teksten nå. Turen for førskolegr i januar gikk til
nærmeste legekontor og brannstasjon i forhold til barnehagen. Dette
for å viderføre hvor man kan oppsøke hjelp og vi snakket om at vi
måtte ringe. Barna kunne nødnummeret til brann. Turen gikk videre til
Øyrane torg der alle fikk velge hver sin bolle/rundstykke til lunsj. Nå i
januar har vi avsluttet Førstehjelp og Henry.

Hva skal skje i Februar?
Bursdager: I februar har vi to bursdagsbarn på avdelingen. Hipp hurra! Vi skal
markere med krone, bursdagssamling, langbord og varm mat til lunsj.
Utedag: Torsdag 6 feb blir det utedag for hele barnehagen. Det blir aktiviteter
når alle barn og voksne er kommet ut. Samisk musikk og dans, lassokasting,
kaste erteposer på boks og utelotto med dagens tema. Kle barna etter været.
Grupper /Tema: I februar skal vi fortsette med gruppene Onsdag og Fredag.
Tema vil være skogsdyr. Barna skal få kjennskap til dyr som lever i skogen.
Hvordan ser de ut. Stor eller liten? Vi kan undre oss sammen og finne ut hva
spiser de? Hvordan ser fotavtrykket ut? Hva heter dyret på andre språk? Hvilke
lyd lager dyret? Kan vi bevege oss som dyrene? Barna og voksne kan lære seg
sanger og rim om dyr? Hvilke gruppe ditt barn tilhører finner dere i garderoben.
Vennbøkene/Grønne og røde tanker: Om torsdagene vil vi introdusere barna
for vennebøkene og Grønne tanker glade barn. Vi skal ha delt samling ca kl
13.50.
I Vennbøkene samlingene skal vi bruke pinnsvin og kanin og lese ein liten
fortelling som kan handle om å hjelpe, trøste, si unnskyld og vi ønsker at barna
skal være med å reflektere over hva som har skjedd? Hva kan man gjøre? Se han
er lei seg hvorfor? Og reflekter rundt hverdagshendelser i barnehagen.
I Grønne tanker – glade barn skal vi buke plansjer, rød og grønn bamse og
reflekter sammen over ulike tanker og følelser som oppstår. Barna skal få
kjennskap til og forståelse for at alle tanker følelser er lov å ha. Noen kan være
vanskelig å snakke om mens andre er enkle. Vi skal sammen gjøre ulike øvelser,
reflekter og bearbeide temaene som blir presentert.
Grønne tanker – glade barn er utviklet i samarbeid med flere barnehager og er
en del av Psykologisk Førstehjelp, et norskutviklet selvhjelpsmateriell rettet mot
barn og ungdom.

Turdager: Turdag 6 feb utgår pga. utedag og markering av samefolketsdag. Vi
venter fremdelse på snøen og godt akevær og dersom det kjem vil vi gå til
kallebakken. 😊. Turene vil ellers foregå i nærmiljøet.

Førskolegruppen: Vi vil jobbe med former. Vi vil bruke matematiske begreper
trekant, rektangel, kvadrat, sirkel og vanlige ord som running, firkant. I løpet av
Februar skal vi måle høyden, hvor mye har vi vokst siden høsten?
Se etter former ute og leke med tangram. Ellers vil vi telle og finne ut hva er et
par, halvpart og dobbel. Vi vil ha fokus på lekende læring og ta tak i barnas
interesse innenfor tema. Barna skal og få kjennskap til Bergen sitt 950 års
jubileum.

Informasjon:
 Husk utedag Torsdag 6 februar.
 I løpet av Februar vil dere få tilbud om foreldresamtaler.
 Skriv dere ned på oppslag på døren dersom dere ønsker
foreldresamtale nå i feb/mars. Neste tilbud kjem i Mai/Juni.
 På grunn av personvernloven kan vi ikkje lengre skrive navn og
bursdag i månedsplan/ månedsbrev. Det vil derfor bare stå
bursdagsfeiring i dag markert med ballonger. Dette gjelder også
navn på barna i de ulike tur/leke og andre grupper. Se informasjon i
garderoben hvilken gruppe ditt barn tilhører
 Unni har vært uheldig som dere har fått i info skriv. Vi skal hilse
fra Unni som hadde gledet seg til å komme tilbake på jobb.
 Mobiltelefonen har vi hatt tekniske problem med, så vi har ikkje
fått tatt den i bruk.
 Skolens vinterferie er i uke 9 det er fint om dere gir beskjed til
personalet dersom barnet skal ha fri.

Hilsen personalet på Høgåsen.

