VAKT:

MANDAG 4.03

TIRSDAG 5.03

ONSDAG 6.03

TORSDAG 7.03
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Irina
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Hei!
Her kommer ukeplanen for uke 10. Vi ser flere muligheter å utvikle prosjktarbeidet med FORUT og velger å jobbe med
tema «Dyr» i denne uken.
På onsdag skal vi ha SKIDAG! Det blir skistaffet og aking denne dagen. Ta gjerne ski (uten staver) med til
barnehagen. Etter ski-/akeaktiviteter griller vi pølser i lysthuset. Derfor flytter vi varmmat fra torsdag til onsdag
denne uka.
Det blir Ha-med-samling på fredag. Barna kan ha med seg en lekefigur/et kosedyr som representerer ett av
dyrene som bor i jungelen for å vise frem i samlingstunden.
12.mars skal vi markere barnehagedagen. Vi gleder oss til å tilby barna en spennende aktivitet hvor vi sammen skal
utforske frossent vann og lyder som man kan lage med det! Derfor har vi et ønske at hver barn tar med seg minst 2
melkekartonger med frossent vann denne dagen.
Det blir noen uker med fuktig vær og eventuelt nedbør fremover. De fleste barna har våte klær etter utetiden. Vi gjør
dere oppmerksome på at vi ikke har mulighet å tørke ytterklær i tørkeskape. Gjennomvåte dresser henger vi på
knaggene utenfor inngangsdøra. Vi har mulighet kun til å tørke våtter, også prøver vi, så godt vi kan, å sjekke sko og
sette de i tørkeskapet hvis barnet ikke har tørre skiftesko til henting. Luer og jakker skal ikke legges til tørk i
tørkeskapet pga fare for lus. Husk å sjekke yttertøy og skiftetøy ved henting. Ta med ekstraytterplagg for henting
om det trengs.
Minner om turpenger 120 kr,- ( de som ikke har betalt).
Anaya leverer pålegg til smørelunsj sammen med Bjørnis-sekken den 4. mars til fredag den 1.mars.
Bjørnis skal bli med Anna hjem på fredag.
Ha en fin helg!

Mvh Irina

