Måken barnehage

Me løfter i lag

Måkenytt juni 2019.
Nå nærmer det seg snart sommer og ferie, og endringer
for barna – noen skal begynne på skolen
og noen på nye avdelinger i barnehagen etter sommerferien.
Vi har fått hilst på de fleste av de nye barna som skal begynne i barnehagen til
høsten. Det er 14 nye barn som begynner, noen små og noen litt større.
Avdelingene er son noenlunde på plass nå – og vi vil ha to besøksdager innad i
barnehagen for de barna som fortsetter hos oss til høsten.
Dette blir;
Onsdag 12.juni og torsdag 13.juni. De barna som ikke går i barnehagen disse
dagene, kan komme ekstra fra kl. 9.30 – 12.00.
Barn født i 2014 blir Hummera neste barnehageår, og skal være i 2.etg.nybygg.
Barn født i 2015 og 2016 blir Krepsar/ Krabbar neste barnehageår og skal være i den
gamle delen av barnehagen.
Barn født i 2017 blir Reker neste barnehageår og skal være på Rekeavdelingen
1.etg.nybygg.
Så altså fra 9.30 – 12.00 disse to dagene vil vi ha avdelingene slik de skal være til
høsten med de voksne de skal være med.
Vi vil forberede og snakke med barna om dette i barnehagen, og gjør gjerne det
hjemme også.
De nye barna som skal begynne i barnehagen til høsten kommer ikke på besøk disse
dagene.
Vi vil takke Hummerane for mange år i barnehagen, og ønske lykke til på skolen:
Sofie Lunde Tuen, Alita Nielsen, Paul Oltedal, Lucas Emilian Vestvik,
Hilde Skjørestad, Livia Sirevåg, Alma Nygård Apneseth, Camilla Husveg,
Daniel Nøttveit Haver, Tuva Gravdal, Sebastian Østebø, Leah Sirevåg,
Jasmin Skylar Osvåg og Daniel Skoran.
Barnehagekapittelet er slutt og et nytt begynner.. Spennende…

Marita Heli Buhagen, Lene Larsen, Hanne Valdemarsen, Kamilla Strømstad Brown
og Anniken Tuen Nygård har alle vikariat i barnehagen som går ut i juli.
Takk for god innsats i denne omgang! Kanskje vi ser noen av dem til høsten igjen.. 
Minner om søknad om redusert betaling for de som vil søke om det.
Ligger på kommunens hjemmeside.
Minner også om slå av motoren i bilen når dere leverer barna i barnehagen.
Avdelingene blir slått litt sammen nå i sommerukene. Lapper i garderobene om det.
Gi beskjed hvis barna skal ha mer sommerferie enn det dere har gitt beskjed om.
Ekstra Måkenytt med ennå litt med informasjon om neste barnehageår
kommer i løpet av juni.
Dette barnehageåret slutter 14.august, og nytt barnehageår begynner 15.august.
Kontoradresse:
Havraskaret 2

Postadresse:
4364 Sirevåg

Telefon:
51 43 83 12

Tlf. styrer
51 43 89 30

Org nr:
964 969 590

Planleggingsdag fredag 14.juni.
Barnehagen stengt da.
Litt mye støy i forbindelse med bygging av nye rekkehus på nabotomta til
barnehagen – men spennende å følge med på for barna.
Slik skal det se ut:

Ha en god junimåned.
Hilsen Anne.

2ABJ\\\HA60\barnehager\måken barnehage\Måkenytt\Måkenytt\2019\Måkenytt juni 2019.doc

