Månedsbrev for Neptun august 2019
Velkommen til et nytt barnehageår!
Planleggingsdagene har blitt brukt til å ommøblere, rydde og ordne på avdelingen, slik at barna
har et godt forberedt miljø å komme til. Her er det ingen tilfeldigheter! Alt av småinteriør og
materiell/aktiviteter har fast plass for å skape en god oversikt for barna og vi ønsker å ha en
innbydende avdeling som motiverer barna til aktivitet og arbeid.
Vi har to oppholdsrom, men kommer til å være mest i det store arbeidsrommet de første ukene. På
sommerlige dager går vi gjerne ut på formiddagen og vi er også ute på ettermiddagen.
Barnegruppa består foreløpig av 10 barn, født 2017 og 2018. Det vil begynne flere barn utover
høsten, men de første vi ønsker velkommen nå i august er Marika og Emilia.
Fokuset vårt denne måneden vil i hovedsak være å skape en trygg hverdag for barna. De nye
barna trenger tid på å bli kjent med oss og gjøre seg kjent på Neptun. For de kjente barna kan det
også være vanskelig å komme tilbake til barnehagen etter en lang ferie. Pga dette så kommer det
ikke til å være så mye ekstra på programmet i august – det viktigste er å skape gode gjentakende
rutiner for barna, slik at de opplever trygghet og at Neptun er et godt sted å være.
I utetiden kommer vi til å ha et ekstra øye på blomster og planter som vi har ute i tillegg til lek og
aktivitet – det blir vanning og luking og vi følger spente med på kjøkkenhagen vår.
Infotavlen vår er nå flyttet til veggen i regntøygarderoben. Her finner dere også oversikt over
bleieskift/toalettbesøk og sovetider.
Klær og utstyr: Ta med klær som passer til årstiden. Ekstra skift må være på plass i garderobeskapet,
regntøy henges på den oransje knaggen og støvler settes på støvelhylla.
Allergivennlig solkrem settes på barnets plass – vi smører alle barna før vi går ut på solrike dager.
HUSK å merke alle klær, sko, smokker osv med barnets navn!
Det blir Bli-kjent-kafé for dere foreldre: fredag 30.august kl.15-16.30. invitasjon kommer!
Dugnadsgrupper:

Utedugnad september – foreldrene til Iben, Madeleine, Silja, Jonah
Renholdsdugnad oktober – foreldrene til Mikkel, Marika, Lewis
Renholdsdugnad november – foreldrene til Agnes, Emilia + NY
Vennlig hilsen
Nancy, Liv, Miriam, Wiola og Sissel

«Hjelp meg til å gjøre det selv» - Maria Montessori
Vollen Montessori Barnehage – Vollenveien 34 – 1390 Vollen
Tlf administrasjon: 66785363 - tlf styrer: 66787720 – nettside: www.vollenmontessori.no
Neptun (ring eller sms) 98310873

NEPTUN - plan for august 2019
MANDAG
29.juli
Planleggingsdag stengt

TIRSDAG
30.juli
Planleggingsdag –
stengt

ONSDAG
31.juli
1.dag etter
sommerferie
Tilvenning starter
for Marika

TORSDAG
1.
Utelek
Tilvenning starter
for Emilia

FREDAG
2.
Utelek
Husk 2 matpakker!

Husk 2 matpakker!
Husk 2 matpakker!

5.
Arbeidsøkt

6.
Arbeidsøkt

7.
Arbeidsøkt

8.
Utelek

9.
Arbeidsøkt

Varm lunsj

Varm lunsj

Varm lunsj

Husk 2 matpakker!

Varm lunsj

Marika 2 år

Emilia 2 år

12.
Arbeidsøkt

13.
Arbeidsøkt

14.
Arbeidsøkt

15.
Utelek

16.
Arbeidsøkt

Varm lunsj

Varm lunsj

Varm lunsj

Husk 2 matpakker!

Varm lunsj

Liv har bursdag

Madeleine 2 år

19.
Arbeidsøkt

20.
Arbeidsøkt

21.
Arbeidsøkt
Musikk

22.
Utelek

23.
Arbeidsøkt

Varm lunsj

Varm lunsj

Husk 2 matpakker!

Varm lunsj

29.
Utelek

30.
Arbeidsøkt

Husk 2 matpakker!

Varm lunsj

Lewis 2 år

Varm lunsj

Jonah 2 år
26.
Arbeidsøkt

27.
Arbeidsøkt

Varm lunsj

Varm lunsj

28.
Arbeidsøkt
Musikk
Varm lunsj

Bli-kjent-kafé
Kl.15-16.30

NB! Legg merke til at administrasjonen og styrer har fått nye telefonnumre!
Vollen Montessori Barnehage – Vollenveien 34 – 1390 Vollen
Tlf administrasjon: 66785363 - tlf styrer: 66787720 – nettside: www.vollenmontessori.no
Neptun (ring eller sms) 98310873

