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MARS
Årets første offisielle vårmåned! Februar måned ga oss masse regn, noe
sol og 1 dag med snø. Det synes vi var triste greier altså! Mer snø skulle vi
gjerne hatt :)
I februar hadde vi også Elisabeth og Vio på besøk, som bestod
praksisperioden sin med glans! De har utarbeidet et system for
samlingsstundene våre slik at barna får være mer medbestemmende, de
lærer å vente på tur og å bli i grupper over tid. Perfekt for oss!
Vi hadde også noen store arrangementer i februar, “en by for alle”, med
bamse- og pysjamasfest, karneval og mye fokus på språk og sosial
kompetanse.
Vi møter mars med stort pågangsmot og vilje til å jobbe videre med nettopp
satsningsområdene våre. De voksne er veiledere i leken for å rådgi barna
til å komme med gode, konstruktive tilbakemeldinger til hverandre, og vi
oppfordrer alle til å være en god venn. Vi bruker spill som stimulerer til
mengdetrening, uttale, tallforståelse og turtaking. Noen har begynt å snuse
på sjakk, det er gøy! Førskolebarna skriver mye bokstaver og tall og vi
hører ofte “kan du skrive det for meg?” og så skriver de det samme på sitt
eget ark. Et par av barna har til og med begynt å knekke lesekoden! Vi er
stolte over at vi har hjulpet alle barna med å få et godt grunnlag i
barnehagen for videre språktrening i skolen.
Vi har 3 bursdagsbarn i mars:
● Caroline fyller 6 år 3. mars
● Otilie blir 4 år 14. mars
● Evelian blir 5 år 18. mars
HIPP HIPP HURRA FOR ALLE SAMMEN!
Ellers har vi fortsatt litt vikarer i mars, Sissel W og Ingrid stepper inn. Ha en
fin måned!
Hilsen alle oss på Max Mekker

