FEBRUAR PÅ MAX MEKKER
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roller

Tirsdag 4/2
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flaske!

Studentene
jobber med
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Minirøris
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Rundstykker

Varmmat
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Førskolegruppe
Minirøris

FEBRUAR
Den snøen, den snøen, altså. Ikke noe aking i januar heller. Nå vil vi ha
snø!
Vi har en spennende februar foran oss. Studentene er godt i gang med å
observere samlingsstundene våre for å finne noen nye metoder å prøve ut
de neste ukene (dette er studentenes prosessarbeid og siste arbeidskrav
før de skal ut i jobb). I februar implementeres diverse tiltak og vi ser an om
vi får noen gode tips til innhold til samlingene våre. Barna er storfornøyde
med å ha noen nye lekekamerater :)
Ellers så skal vi arrangere “En by for alle” i uke 6 (se planen). Vi avslutter
uka med en pysjamas- og bamsefest fredag 7. februar. Vi slår også til
med karneval fredag 14. februar. Vi gleder oss villt til alle disse
festlighetene :)
Noen av barna er også med på et prosjekt som heter “Skapende barn” som
foregår hver tirsdag i februar. Her kommer det en mann med instrumenter
og spiller og synger for oss. Første samling var en stor suksess!
Noen små tilbakemeldinger til slutt:
- Sørg for å si i fra til en ansatt at barnet er kommet om morgenen eller
hentet på ettermiddagen. Vi er avhengig av å vite hvor mange barn
som er i barnehagen til enhver tid i tilfelle en eventuell brann, der vi
må ha en full oversikt over alle barn, slik at vi får alle i trygghet. Dette
er for barna deres sikkerhet!
- Vi observerer en del biler som går på tomgang mens foreldre
leverer/henter. Hvis vi skal fortelle barna om at de må behandle
naturen bra, må vi gå foran som gode eksempler. Derfor ber vi dere

om å slå av motoren mens dere leverer og henter. På forhånd tusen
takk!
Vi har litt sykdom på avdelingen om dagen, så dere vil møte på Ingrid,
Sissel W og Gretha som vikarer i begynnelsen av februar. Alle disse er
godt inne i rutinene, så dette blir bra!

Ha en flott februar!
Hilsen Anita, Dan og Lene Marie

