JUNI PÅ MAX MEKKER
Uke 22

Fredag 1/6
Vi baker
rundstykker
Fotballturnering/lek i
barnehagen

Uke 23

Mandag 4/6
Vi øver til
sommerfesten
Turdag! Husk
sekk og niste
og flaske!

Uke 24

Mandag 11/6
Turdag! Husk
sekk og niste
og flaske!

Tirsdag 5/6
Sommerfest!
Vi serverer
pølser og frukt
Barna har
show :)

Onsdag 6/6
Utelek
Lekegrupper

Torsdag 7/6

Fredag 8/6

Barnas
blomsterdag
for førskolebarna

Vi baker
rundstykker
Førskoleklubb

Danmarks
nasjonaldag

Sveriges
Nasjonaldag

Tirsdag 12/6

Onsdag 13/6

Utelek

Utelek

Lekegrupper

Lekegrupper

Varmmat
Torsdag 14/6
Jenny 5 år!

Minirøris
Fredag 15/6
Vi baker
rundstykker
Førskoleklubb

Varmmat
Uke 25

Mandag 18/6
Adam A. 4 år!

Tirsdag 19/6

Vi markerer
ID

Onsdag 20/6

Torsdag 21/6

Utelek

Grupper

Lekegrupper

Varmmat

Mandag 25/6
Turdag

Fredag 22/6
Vi baker
rundstykker
Førskoleklubb

Bursd.feiring
Henrik
Wergeland
Uke 26

Minirøris

Minirøris
Tirsdag 26/6
Utelek

Onsdag 27/6
Grupper
Utelek

Torsdag 28/6
Grupper
Utelek

Fredag 29/6
Førskoleklubb

Juni
Godværet kom til oss allerede i tidlig mai, så barna har allerede kost seg
med badefest, utforsking av meitemarker og andre kryp vi finner, se på bier
og veps (men ikke røre!), knær fulle av skrubbsår og fått den flotte seige
blandingen av solkrem og sand utover hele kroppen.
Vi håper på fortsatt flott sommervær i juni, hvor vi har mye på tapeten, blant
annet; barnas blomsterdag, fotballturnering, markering av ID og
sommerfesten, som kommer til å bli knallbra! Adam A. blir også 4 år og
Jenny blir 5 år. Hipp hipp hurra :) Da blir det bursdagskappe, sang,
ballonger, fine ord fra fine venner og smoothie.
Vi har som alltid fokus på språk og sosial kompetanse i Stasjonshaven
barnehage. Vi prater om hvordan man skal prate med hverandre på en god
måte, slik at andre ikke blir lei seg, og ta hensyn til andre. Vi fokuserer på
vennskap og gode relasjoner. I førskolegruppen har vi fokus på bokstaver,
tall, mengder, kategoriseringer, former o.s.v. Vi har også pratet om hvordan
man kan være en god venn når man begynner på skolen.
Juni kommer til å gå fort unna, og snart er det sommer! Vår nye pedagog,
Dan, som skal begynne i august, skal være sammen med oss fredag 1.
juni, for å bli kjent med både små og store. Vi ønsker han hjertelig
velkommen :)
Ha en fin juni, alle sammen!

Hilsen Anita, Monica og Lene Marie

