Månedsbrev for Neptun februar 2019
Oppsummering av januar:
Denne måneden har vi hatt mye sykdom, både blant barn og personale, men vi har likevel hatt
gode dager på avdelingen. Takket være gode rutiner, godt samarbeid og trygge barn!
Lina fikk babyen litt tidligere enn planlagt og Wiola hadde permisjon, så da hadde vi Rasa som vikar
– hun er nå ansatt som fast vikar i barnehagen. Hun er fra Litauen, er storesøsteren til Lina og mor
til Aleksandra som går på Jupiter. Rasa er godt inne i rutiner på Neptun og kommer til å vikariere
hos oss ved behov framover. Barbara, som jobber på Merkur, var også hos oss noen dager for å
hjelpe til da vi var få ansatte på jobb. Vi har også fått en ny ansatt hos oss. Det er Tonje Madsen,
nylig utdannet barnehagelærer, som bor vegg i vegg med Neptun og pendler til Toten i helgene.
Hun har allerede fått god kontakt med barna. Vi håper hun vil trives hos oss 😊
Vi hadde tilvenning for Tidemann og vi fikk også feiret 1 års dagen hans – Hurra!
Olivia har reist med familien sin på ferie til Spania. Hun er tilbake i slutten av februar.
Barna har hatt fine lekestunder ute i snøen i tillegg til aktivitet på avdelingen og i gymsalen. Vi har
også laget fuglemat av fett og frø, som vi tenker å henge opp ute.
Januar har også vært tiden for observasjon og samtaler for dere foreldre. De fleste barna syntes det
var stas å ha mamma og pappa på besøk – noen barn ville vise fram arbeid, mens andre barn ville
helst sitte på fanget. Slik blir det ofte på en småbarnsavdeling, men det er helt greit. Takk for gode
samtaler – det er viktig for et godt samarbeid mellom barnehage og hjem. Noen samtaler gjenstår
og de blir gjennomført i februar.
Planer for februar:
Vi fortsetter med temaet «Vinter og snø» med bl.a. Februar-verset av Alf Prøysen og andre vinterlige
sanger, samt utforsking og snømåking i utetiden. To av torsdagene satser vi på aking for toåringene. Den ene dagen går vi opp til Hagen for å ake og leke med barna på Tellus, mens den
andre dagen håper vi at 2-åringene fra Tellus kommer på besøk til oss. Barnehagen har akebrett til
alle, så det skal dere ikke ta med hjemmefra.
I tillegg til vinteraktiviteter, så skal vi fortsette å arbeide med materiell inne og veilede barna i sosial
kompetanse.
Februar er også tid for karneval! Vi forbereder barna i temasamlingene ved å snakke om karneval,
vise bilder og synge noen sanger tilknyttet temaet. På selve dagen kan barna komme med kostyme
om de ønsker å kle seg ut litt. Vi setter på litt festlig musikk, danser og har det gøy og vi har en felles
samling hvor vi bl.a. skal prøve å få hull i en Piñata full av overraskelser! Barna får en invitasjon til
dette arrangementet.
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Viktig beskjed! Vi har observert at det er flere som slurver med å stenge porten ved levering om
morgenen og ved henting om ettermiddagen. Dette ønsker vi en bedring på. For oss som passer
barna deres er det viktig at porten til en hver tid er lukket ordentlig, ettersom vi ikke ønsker å miste
barn i løpet av dagen… Vi har nemlig noen barn som helt fint klarer å åpne og lukke utgangsdøra
selv, og da er det ganske enkelt å komme seg videre hvis porten ikke er lukket! Så, vær så snille å
gjøre det til en GOD vane å lukke porten hver gang dere går gjennom.
Angående frokost i barnehagen:
Vi har den siste tiden fått et økende antall frokost-spisende barn på Neptun. Det kan bli svært
vanskelig for tidligvakten å klare å passe barn som spiser, samtidig som man skal veilede andre barn
i arbeid og ta imot barn som banker på døra. (Dette er enklere på en 3-6 avdeling, hvor barna er
mer selvstendig.) Vi er dessverre nødt til å gjøre en endring og vi ønsker dermed at dere setter av
tid til å spise frokosten hjemme, slik at vi kan få til et bedre pedagogisk tilbud fra morgenen av. Hvis
noen barn trenger frokost, så vil de fra nå av kunne spise litt mat under fruktmåltidet fra kl.09.00.
Endringer i barnegruppa:
Andreas har blitt flyttet til avdeling Merkur, hvor det var en ledig plass. Vi ønsker han lykke til videre
på ny avdeling! Vi får et nytt barn i slutten av februar – Velkommen til Lewis Henry på 1,5 år.
Datoer å merke seg denne måneden:
Onsdag 6.februar – renholdsdugnad for 1.gruppe foreldre, Nancy er dugnadsansvarlig
Fredag 15.februar – karneval for barna
Torsdag 21. og fredag 22.februar – stengt pga vinterferie
Dugnadsgrupper for vårhalvåret:
NB! Pga endringer i barnegruppa så er dugnadsgruppene litt endret
– sjekk hvilken gruppe dere er satt opp på!
6.februar

Renhold

14.mars

Renhold

9.mai

Ute

Foreldrene til:
Elliott, Maksymilian, Jonah, Agnes og Mikkel
Foreldrene til:
Mary Ella, Erle/Tidemann, Madeleine, Amalie og Lewis
Foreldrene til:
Silja, Amalie, Olivia, Mia, Iben og NY

Hilsen
Nancy, Liv, Miriam, Tonje, Wiola og Sissel
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«Hjelp meg til å gjøre det selv» - Maria Montessori
NEPTUN - plan for februar 2019
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG
1.
Arbeidsøkt
Varm lunsj

4.
Gym for
2 åringene

5.
Arbeidsøkt

6.
Arbeidsøkt
Musikksamlinger

Varm lunsj
Varm lunsj

Varm lunsj

11.
Gym for
2 åringene

12.
Arbeidsøkt

Renholdsdugnad for
gruppe 1, Kl.18-20

Husk 2 matpakker!

13.
Arbeidsøkt
Musikksamlinger

14.
Utelek og aking på
formiddagen,
Tellusbarna på
besøk

Varm lunsj
Varm lunsj

Varm lunsj

8.
Arbeidsøkt
Varm lunsj

15.
Karneval – barna
kan komme med
kostyme
Varm lunsj

Wiolas første dag på
jobb

Husk 2 matpakker!

18.
Gym for
2 åringene

19.
Arbeidsøkt

20.
Arbeidsøkt

Husk 2 matpakker!

Musikksamlinger

Husk 2 matpakker!

21.

22.

Vinterferie –
barnehagen er
stengt

Vinterferie –
barnehagen er
stengt

28.
Utelek på
formiddagen

1.mars

Husk 2 matpakker!

Maksymilian 3 år 😊

25.
Gym for
2 åringene

7.
2 åringene har
akedag med Tellus,
1 åringene utelek
på Neptun

26.
Arbeidsøkt

27.
Arbeidsøkt

Varm lunsj

Musikksamlinger

Varm lunsj

Husk 2 matpakker!

Varm lunsj
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