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Mai
“Kom mai, du skjønne milde…”
I april hadde vi brannvernuke med besøk av Eldar (med bergensdialekt a´la
Anita) og Vanja (med særpedialekt a`la Lene Marie). De hadde masse å lære
barna om hva man skal gjøre ved en brannøvelse, hvilke skilter man skal se
etter, at man skal krype på gulvet for å unngå røyk og at man som barn ikke får
lov til å leke med fyrstikker. Brannbilen og Flammbært kom også på besøk, dette
var både spennende og skummelt! Vi sang og danset til Flammbært-dansen og
fikk diolom og klem av den store bamsen.
I mai håper vi på mye deilig vær og masse å utforske ute. Barna er allerede
opptatte av meitemarker og humler, og vi har blant annet funnet ut av hva som
skjer med en mark hvis man deler den i to...ahem… (den lever faktisk videre i to
deler, i hvertfall en liten stund). Vi prater om at det er viktig å ta vare på naturen
vår, og i begynnelsen av mai er vi med på å rydde rundt Grimsbekken i regi av
“Den store strandryddedagen”. Da tar vi på oss plasthansker og tar opp alt av
søppel på vår vei.
Vi skal også ha 17. mai-feiring i barnehagen onsdag 16. mai. Mer informasjon
om dette opplegget kommer snart!
Vi er mer ute enn vanlig om dagen, og mange barn sykler sammen med
foreldrene sine til barnehagen. Vi vil gjerne oppfordre alle foreldre til å bruke
sykkelhjelm når de sykler sammen med barna. Dette for å vise barna gode vaner
og å ta vare på seg selv som voksne også.
Fra og med mai måned er også Monica tilbake fra barselspermisjon. Hun vil nå
jobbe på Max Mekker frem til sommeren, mens Lille-Sissel skal jobbe på Alfa. Vi
ønsker Monica hjertelig velkommen til oss!
Hilsen alle oss på Max!

