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2.pinsedag

Turdag for 2012
ungene

VARM MAT

Dramatisering av
eventyr
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Bhg. stengt

BRANNØVELSE

VI SÅR FRØ

LITT OM APRIL:
Tusen takk til alle som stilte opp i skogen på dugnad. Det ble kjempefint og barna storkoser seg der.
I april har vi hatt mange fine turer både i skogen og i fjæra. Vi har spist flere måltider ute i
barnehagen og vi nyter at det blir vår. Godt med lettere klær, fingrer uten votter og joggesko!
Vi har tatt i mot **, alle barna har vært flink til å ta hensyn til at hun er mindre enn dem. ** er en
blid jente som ser ut til å trives.

MAI:

OMGANGSYKE

17. MAI

Vi har hatt/har en runde med
omgang syke på avdelingen. For at
alle skal bli fortest mulig frisk ber vi
om at alle overholder 48 timers
regelen. Dvs. at ingen kan komme i
barnehagen før det har gått 48
timer fra siste oppkast, diare eller
andre symptomer.

Barnehagen har egen fane. Vi
ønsker at alle som har mulighet går
bak den fanen.

1.
MÅL FOR MAI
-Formidle tradisjoner rundt 17.mai
-Bli kjent med vårtegn
-Få kjennskap til rutiner ved
eventuell brann

For Ekne barnehage, lilla avd.
Marianne Kjeldsen Dahlen, ped.leder

