Lensmannsgarden barnehage

MÅNEDSPLAN FOR STEINGARDEN
JUNI
Tema: Sommer
Mål: «Skape gode øyeblikk sammen»
Uke
23
Ukas barn:
Leon

Mandag
3.
Smågrupper

Tirsdag
4.
Musikksamling

Onsdag
5.
Tur

Torsdag
6.
Fellesrommene

Fredag
7.
Lese/spillegruppe

Gruppe 1B går
til skuleklubben

Hospitering
kl: 09.00-10.30

24
Ukas barn:
Fausta

10.
2. pinsedag
Stengt

Hanna, Ingrid, Sophia,
Torvald og Ronja L

11
Planleggings
dag
Stengt!

12.
2013 barna til
kongeparken

13.
Smågrupper

14.
Fellesrommene

Avslutnings-fest
for 2013 barna på
kvelden

17.

25
Ukas barn:
Sara

Sommer
barnehage

18.

19.

20.

21.

25.

26.

27.

2.

3.

4.

28.
Hipp hurra for
Anja 6 år (5.7),
Sham 4 år
(11.7) og
Johannes 6 år
(4.8)!
5.

Hospitering
kl: 09.00-10.30

26

24.

Ukas barn:
Ronja T

Sommer
barnehage

Hospitering
kl: 09.00-10.30

27

1.

Ukas barn:
Maja

Sommer
barnehage
Postadresse:
Postboks 6
4368 VARHAUG

Kontoradresse:
Løehagen 8
4360 VARHAUG

Telefon:
51793650

E-post
post.lensmannsgarden.barnehage@ha.kommune.no
www.ha.no/lensmannsgarden

Org.nr.:
964 969 590

Tilbakeblikk på mai måned:
Da er en kjekk mai måned over, vi har i begynnelsen av måneden hatt fokus på
Norges nasjonal dag 17. mai, der vi i samlingene har hørt om kongehuset, om
hvorfor vi feirer 17. mai og sunget 17.mai sanger. Vi laget også tegninger som vi
hang opp på Spar og vi laget 17.pynt.
Mini 17. mai hadde vi 16. mai og det var jammen en flott dag. Alle barnehagene på
Varhaug ble samlet på Rådhuset og gikk gjennom Spar og forbi Bø`en og bort til
Eldresenteret der Lensmannsgarden og Trekløver barnehage sang for de som bor
der. Da vi kom tilbake kom Regnbueløva med is til oss, som vi koste oss med ute i
solen.
Vi har vært på lekeplassen utenfor barnehagen, hvor vi hadde hinderløype, samlet
blomster, hoppet tau og mye annet gøy.
Til tross for at det var meldt regn på sommeravslutningen ble det opphold og det var
koselig å se at det var mange som hadde anledning til å komme. Det var kjekt å se
barna som kom fram og framførte sangene som vi hadde, og til skolebarna ble det
delt ut hjerter som et minne i fra barnehagen.
Nå går vi over i juni måned og har de første ukene en vanlig plan før vi går over til
Sommerbarnehage.
Hospitering
Mandager kl: 09.00-10.30 blir det hospitering til avdelingen barna skal gå på til
høsten. Dette for å trygge barna for nytt barnehageår og for å bygge nye relasjoner
og vennskap.
Kongeparken for 2013 barna
Den 12. juni drar vi til Kongeparken med 2013 barna, og det gleder vi oss til. Bussen
går kl 09.00 og bussen går tilbake fra Kongeparken 14.00. Vi ber om at barna er
kommet til barnehagen til kl 08.30, hvis de skal ha frokost må de være på plass før
08.00.
Avslutningskveld for 2013 barna
Den 13. juni vil vi ha en kveld hvor vi samler 2013, de som skal over i skolen, for en
koselig kveld sammen. Her vil vi ha taco, popcorn, aktiviteter og film. Det vil komme
en innbydelse hvor det står klokkeslettet.
Sommerbarnehage uke 25, 26 og uke 27
Disse ukene vil vi legge opp til ulike aktiviteter enkelte dager
Fom. uke 26 vil en del av personalet ha ferie så da vil vi være sammen på tvers av
avdelingene.
God sommer!
Hilsen Therese og Marit, ped.ledere

Sommerbarna
I løpet av uke 26 feirer vi barna som har bursdag mellom 1. juli og 4. august.

Feriestengt uke 29 og 30
Vi vil takke for et godt samarbeid i året som har gått, og lykke til videre i ny
barnehage de som skal det og til barna som skal over til skolen. Ønsker dere alle en
fin sommer.
Med hilsen
Therese S. Haugland og Marit Havfer
-Pedagogisk leder-

