MÅNEDSPLAN for Sjiraffen
AUGUST 2017
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NB: Planleggingsdag: fredag 25. august

9 TURDAG!
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matpakke,
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lille
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MÅNEDSBREV FOR SJIRAFFEN
August 2017

Velkommen til ett nytt barnehageår og velkommen til
sjiraffen 
I skrivende stund heter det juli, og ferietiden er igang. Når dere kommer tilbake
fra ferie, har dere plass på sjiraffen. Her kommer en nogenlunde plan for
hvordan august vil se ut, med forbehold om endringer. August vil først og fremst
handle om å bli kjent med hverandre og rutinene på basen. Vi skal ha samlinger
der vi snakker om vennskap, og har samtaler rundt det å være venner og hvordan
vi ønsker å ha det sammen. Vi skal også presentere to av barna hver dag (dagens
barn), der vi snakker om hvem de er, hva de liker å leke etc, og de får velge et
eventyr eller en bok som vi leser i løpet av dagen: ett i samlingen og ett til frukt.
Disse første samlingene tenker vi ha i stor gruppe der hele basen er sammen,
videre komer vi til å dele oss mye i mindre grupper. Temaet for barnehageåret i
år, er EVENTYR. Vi starter året ved at barna får velge eventyr i «Bli-kjentsamlingene», og videre vil vi jobbe prosjektrettet med eventyr. Dvs at vi kommer
til å velge ut eventyr som vi presenterer for barna, og videre vil barnas
responser vise oss hva vi gjør videre med eventyret, og hvor lenge vi holder på
med det. Dette er en morsom måte å jobbe på, og barnas medvirkning står i
sentrum. Vi har forskjellige kulturer representert på basen, og det er også
spennende å bli kjent med eventyr fra disse landene  Vi kommer til å holde på
med eventyrene først og fremst på mandager og fredager, men det kan også
hende at vi trekker det inn på tur, i førskolegruppa, og ellers hvor det måtte
passe.
Litt uti august starter vi også med førskolegruppe. Førskolegruppen blir hver
torsdag. I løpet av året er vi gjennom flere temaer. Barna blir delt i to grupper,
og vi starter felles kl 09.30. Motsatt gruppe har leke-/aktivitetsgrupper i et
annet rom før vi bytter halvveis. Til å begynne med er temaet å bli kjent her
også, men vi går ganske raskt over på «Brann» der vi skal bli kjent med
hånddukkene Eldar og Vanja. Fredag 22. september skal vi besøke
brannstasjonen i Drammen og være med om et opplegg der  Nærmere info
om turen skal dere få i eget skriv når det nærmer seg. Vi reiser med
rutebuss fra barnehagen, og vi ber m at alle får med seg matpakke og
drikke i tursekk denne dagen. Innenfor temaet «Brann» vil vi, gjennom Eldar
og Vanja, snakke om røyk og røykvarslere, brannøvelser, forsiktighet ved bruk av
fyrstikker og lignende. Barna vil få i oppgave å sjekke om dere har røykvarslere

hjemme, vi skal se hvordan de virker og høre lyden  I september skal vi tre
store basene ha en planlagt brannøvelse, vi skal forberede oss godt på forhånd
slik at vi lærer hvordan vi skal opptre når alarmen går. Dato kommer på
september-planen.
Hver onsdag har vi turdag, og alle må ha med seg matpakke, drikke i egnet
drikkeflaske, og sitteplate i en god tursekk. Husk alltid å sende med en flaske
med vann i tillegg til evt annen drikke i termos el.l. Vann er alltid godt å ha når en
blir tørst. Det er lurt å ha èn vannflaske til tur, og en egen vannflaske fast i
barnehagen. Tursekken må være klar til tur med alt oppi slik at det bare er å ta
sekken på ryggen og gå (vi sjekker ikke sekkene før vi går på tur).
Mat smaker godt på tur, så det er hyggelig og lov med litt kos i matboksen ved
siden av den sunne lunsjen, og send med litt mer enn dere tror barnet spiser
(mange har god apetitt på tur ). Yoghurt egner seg ikke så godt på tur, det blir
mye klin… Stort sett vil vi prøve å gå på tur kl 10.00.
Tirsdager har vi bibelsamlinger, og det er også barnehagens møtedag. Det
innebærer at det kommer voksne fra andre baser og er sammen med barna når vi
voksne på sjiraffen har møte i 45 min.
Fredager har vi, i tillegg til å holde på med eventyr, fellessamlinger med hele
barnehagen, og ”Ha-med-dag”  Barna kan gjerne ha med seg leke hjemmefra
denne dagen, andre dager ber vi om at egne leker blir igjen hjemme. Husk å
navne leker, klær, sko og annet utstyr. Barna får ikke ha med seg
nettbrett/andre spill-maskiner eller krigsleker/skytevåpen, sverd, leker med
høy lyd o.l.

Litt mer praktisk informasjon som er god å få gitt i oppstarten 
Litt om dagsrytmen først:
Frokost på kjøkkenet (Arken) fram til 08.30 (de må starte å spise innen 08.15).
De tre store basene er felles på sjiraff/regnbue om morgenen.
Kl 09.30 rydder vi og spiser en halv gulrot når vi setter oss til samling eller går i
grupper. Lek og evt. en aktivitet etterpå. Lunsj spiser vi ca kl 11.30, deretter
går vi ut. Kl 14.30 spiser vi litt brød og frukt ute eller inne.
Husk å alltid ha regnklær, støvler, godt med inne-skiftetøy i barnehagen. Alle må
ha innesko. Klær etter årstid. Alltid regntøy. Ta skitne uteklær hjem til vask,
husk å ta det med tilbake igjen dagen etter. Vi har begrenset med låneklær.
Låneklær barnet har lånt, må også vaskes og bringes tilbake snarest. Husk å
merke alle eiendeler. Vannfast tusj går bra!
Hvis barnet er sykt eller skal ha fri, ber vi dere ringe oss og gi beskjed helst før
kl 10.00. Likeså ber vi dere ringe og gi beskjed dersom dere kommer senere enn
kl 10.00 en dag. Gi alltid beskjed til oss voksne som jobber på basen når dere
kommer om morgenen og når dere henter på ettermiddagen. Er vi på basen, ber

vi dere følge barna inn dit når dere kommer om morgenen. Gi også beskjed
dersom andre enn de vanlige skal hente barnet en dag.
Vi ber om at dere hjelper barna deres å huske at de må rydde 4-5 leker før de
går hjem om dagen. På forhånd takk for hjelpen 
Følg godt med på månedsplanen slik at dere ser når det er turer eller om det
skal skje noe annet enn det vanlige, f.eks når det er planleggingsdag eller vi spør
om dere kan sende med noe spesielt til formingsaktiviteter el.l.
Vi ønsker å gi dere tilbakemeldinger på hvordan dagen har vært, og om det har
skjedd noe spesielt som vi tenker det er greit at dere vet. Likeså er det fint for
oss om dere forteller oss dersom det har skjedd noe hjemme som kan påvirke
barnet; sovet dårlig for eksempel eller skjedd noen endringer i heimen.
Vi forsøker å skrive litt på tavlen i garderoben daglig om hva vi har gjort, slik at
dere vet litt når dere spør barna om hvordan dagen har vært 
Planleggingsdager denne høsten: fredag 25. august og fredag 24. november.
Da er barnehagen stengt.
Parkeringsplassen…
Vi ber dere alle vise STOOOR aktsomhet der ute. Både når dere går og når dere
kjører. Kjør sakte og forsiktig, vær obs på små barn som kan ferdes der du har
tenkt å parkere, og hold alltid barnet ditt i hånden når dere er på
parkeringsplassen. Vi har ingen barn å miste!!! Vi har en gå-trase langs gjerdet:
bruk denne. Lav fart. Ingen foreldre har lov til å parkere på parkeingsplassen på
baksiden av barnehagen, i Plommeveien, denne er kun til ansatte. Feilparkering
kan føre til borttauing.

Vi ønsker dere alle en nydelig sommer og en flott oppstart i august måned!
Sommerhilsen fra oss alle på sjiraffen v/
Anne Cathrine 
Tlf.nr til Sjiraffen:
458 42 684
Mail:
sjiraffen@noahs-ark.no

Vi ønsker å gå over til å sende
dere månedsplan og -brev på mail
i stedet for å dele ut i
papirutgaver. Hvis noen ønsker
den i papir i tillegg, gi oss
beskjed 

