SEPTEMBER 2017 på PINGVINEN
Tema: Eventyr – vi tar utgangspunkt i eventyret om ”Pannekaka”, og bruker dette i samlinger, lekegrupper, matlaging og formingsaktiviteter

UKE/ DAG UKEBESKJEDER
Nye barn på basen
denne uka: Amaya

36

MANDAG
04/09
Vi leker inne og ute i
barnehagen, og har
en kort samling før
lunsj. Husk niste og
drikkeflaske.
Vi gir mat og vann til
hønene

Nye barn på basen
denne uka: Jakob L.G.

37

38

39

Uteuke: Vi er ute fra
ca. kl. 09:30 – 15:00
hver dag, litt
avhengig av dagens
plan og været.
Christine er tilbake
fra permisjon
fra 18/9
Vi har kjøkkenuke
Vigdis har siste dag i
barnehagen 29/9

11/09
Vi leker inne og ute i
barnehagen, og har
en kort samling før
lunsj.
Husk niste og
drikkeflaske
18/09
Turdag
Vi gir mat og vann til
hønene

Ta med niste, drikke
og sitteunderlag i
sekken.
25/09
Turdag: Vi går til
skogen og lager
varme eplebiter på
bålet
Ta med niste, drikke
og sitteunderlag i
sekken.

TIRSDAG
05/09
Bibelsamling
Moses i sivet

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

06/09
07/09
08/09
Samling: Eventyr
Lekegrupper med
Sangsamling kl.
Pannekaka
Pannekaka som
10:00 på Apekatten
tema

Varmmat: Kjøttkaker i
brun saus, poteter og
grønnsaker

Ha-med-dag

Amaya 3 år!

12/09
13/09
14/09
Bibelsamling
Lekegrupper
Samling: Eventyr
Daniel i løvehulen
Pannekaka

15/09

Varmmat: Havregrøt
Ha-med-dag

19/09
Bibelsamling
David og Goliat
Varmmat: Lappskaus

26/09
Bibelsamling
Abraham og Sara
Varmmat: Fiskekaker,
poteter og grønnsaker

Foreldremøte 19-21

20/09
Vi reiser på
epleplukketur hvis
eplene er modne. Vi
reiser med buss.
Egen beskjed
kommer

21/09
22/09
Vi går til skogen, har Sangsamling kl.
eventyrsamling og
10:00 på Apekatten
spiser lunsj tilberedt
på bål (barnehagen
ordner)

27/09
28/09
Vi lager eplemuffins Varslet brannøvelse
kl. 10:00
Vi lager pannekaker
og blåbærsyltetøy

Ha-med-dag

29/09
Fellessamling med
avslutning for Vigdis
kl. 10:00 på
Apekatten –
Sjiraffen inviterer
Ha-med-dag

SEPTEMBER 2017 på PINGVINEN
Tema: Eventyr – vi tar utgangspunkt i eventyret om ”Pannekaka”, og bruker dette i samlinger, lekegrupper, matlaging og formingsaktiviteter
I august har vi blitt godt kjent med hverandre og rutinene på basen. Vi har hatt ”Hei, her er jeg” – samlinger, hvor barna har fått presentert familiene sine. Vi
fortsetter med dette til alle barna har hatt med bilder, men det kommer ikke til å stå på planen.
Vi har også fortalt, lekt og tegnet eventyrene ”Bukkene Bruse” og ”Gullhår”. Selv om vi begynner med et nytt eventyr, vil de eventyrene vi har lært følge oss
utover i året.
Vi ser at vi trenger flere ansatte inn på basene om morgenen. Vi har derfor endret tidspunkt for frokosten. Skal barnet ditt spise frokost i barnehagen må
dere komme innen 8.15. Frokosten avsluttes på kjøkkenet kl.8.30. Kommer dere mellom 8.15 og 8.30 kan barnet spise på basen.”
Det begynner to nye barn hos oss i september. Det er Amaya, som begynner 4. september og Jakob som begynner 11. september. Hjelp oss å ta godt imot
dem, ved å snakke om det hjemme.
Vi starter opp igjen med ”Livsglede for eldre”. Dette er et samarbeid med Nøstehagen, hvor en fast gruppe fra barnehagen besøker en gruppe av beboerne
på Nøstehagen. De har en hyggelig stund sammen, med sang og musikk, og noen ganger en fortelling. I hovedsak blir det barn født i 2013 som er i denne
gruppen.
Viktige datoer denne måneden:
 26 september er det foreldre møte
i barnehagen fra 19-21
 28 september er det varslet
brannøvelse.

Bordvers til lunsj, i september:
Gledens Herre, vær vår gjest ved vårt bord i
dag. Gjør vårt måltid til en fest etter ditt
behag. Amen
Takkeverset:
For de gaver som du gir takker vi deg Gud.
Du som hører før vi ber, priset være du.
Amen

Rammeplanen:
Gjennom medvirkning i mat- og
måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å
spise sunn mat og få grunnleggende
forståelse for hvordan mat kan bidra til god
helse.
På bakgrunn av dette vil vi prøve ut
”Kjøkkenuker”, hvor basene kan disponere
kjøkkenet hver sin uke, og la barna ta
større del i matlagingen. Vi har kjøkkenuke
i uke 39.







Sykdom/smitte: Det er viktig at
dere informerer oss hvis dere
oppdager barnemark, lus eller
smittsomme barnesykdommer, slik
at vi kan få gjort nødvendige tiltak
for å stanse smitten. Noen barn
kan trenge ekstra tiltak ved tilfeller
av omgangssyke, så vi ber dere
overholde 48 – timersregelen.
Rydding: Dersom vi er ute når du
henter barnet, så ber vi om at du
hjelper barnet med å rydde antall
leker som det er år før dere går
hjem. Når vi er inne, må barnet
rydde der det leker.
Uke 38 har vi uteuke. Da kommer
vi til å være mye ute. Ta på varme
klær og ha med nok skiftetøy hver
dag. Regntøy og støvler må være i
barnehagen hver dag, og det kan
være lurt å ha en
parkdress/overtrekksbukse og
jakke hengende.

