MÅNEDSBREV FOR TYRIHANS OG ASKELADDEN MARS 2017
Hei alle sammen!
Da er våren endelig her. Februar har vært en innholdsrik måned på mange måter.
Vi har fortsatt med prosjektet vårt om verdensrommet. Alle barna har laget stjernebilder,
romraketter og malt planeter. Vi har også vært på Fosshagen og besøkt de eldre to ganger.
Dette er noe vi ser barna setter pris på, og gleden de eldre får når barna kommer på besøk er
veldig fint å oppleve.
Ake dagen vår var en suksess, barna koste seg med mye aking, god mat, varm saft, afterski
disco, og dagens høydepunkt som var medaljeseremonien. Neste gang skal vi invitere dere
foresatte også! 
I uke 8 laget vi karnevalskatter og øvde på karnevalsanger. Vi opplevde at alle barna hadde
en veldig fin og morsom karnevaldag. «Dette er den beste barnehagedagen» sa en gutt på
fem år.
Denne måneden vil vi fortsette med prosjektet vårt om verdensrommet. Dette er noe vi
opplever barna synes er spennende å holde på med. Når vi jobber med prosjekt som går
over lengre tid ser vi fra uke til uke hva barna interesserer seg for, og barna driver på den
måten prosjektet fremover ut i fra egen interesse.
«Planet sangen» er månedens sang. Denne øver vi på i samlingsstundene. Dette gjør vi for at
barna skal lære seg navnene og rekkefølgen på planetene, og fordi små sanger, rim og regler,
bidrar til en god språkstimulering, som er en viktig del av barnehagens innhold.
(Melodi. Alle fugler)
Merkur, Venus, Tellus og Mars
Jupiter og Saturn
Uranus, Neptun (og Pluto er ut)
Og alle går i bane
Rundt vår sol som skinner så klart
Ser vi den på himmelen svart
Stor og mektig, vakker og sterkDen gir lys til alle

Vi kommer også til å sette et ekstra fokus på barnas fin og grovmotoriske utvikling denne
måneden, noe dere vil se i månedsplanen. Dette er et fagområde vi også ellers er bevisste
på, og jobber mye med. Rammeplanen sier at «Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og
helse skal barna få et positivt selvbilde gjennom kroppslig mestring». Å bidra til å styrke
barnas selvbilde og tro på seg selv, mener vi er noe av det aller viktigste verktøyet vi kan gi
barna i Foss barnehage.

På fredagene fortsetter vi med aldersinndelte grupper. Førskolegruppa har fagområdet
antall, rom og form denne måneden. Vi har sett at barna er opptatt av tall og telling. Vi skal
derfor bruke måneden til å eksperimentere og utvikle barnas matematiske kompetanse. Vi
kommer til å snakke om matematiske begreper som +, - og =, og utforske, og leke med form
og mønstre.
I slutten av måneden begynner vi å forberede oss til påske. Vi lager påskepynt, og snakker
om hva grunnen til at mange feirer påske i Norge er.

Noen praktiske opplysninger:
Amin har flyttet avdeling fra Spretten til Askeladden. Velkommen til oss!
Torsdag i uke 10 kommer det ei jente til oss fra Lier vgs. Hun heter Agnes, og skal være
utplassert hos oss i barnehagen hver torsdag frem til sommeren. Dette gleder vi oss til!
I uke 13 og 14 skal jeg, Tone, i praksis. Silke vil gå inn som vikar for meg i disse to ukene.
Dere som har facebook konto, og ikke har likt oss ennå, må gjerne gå inn på Foss barnehage
og like oss. Her blir det lagt ut mange fine hverdagsbilder hver uke  Og er i tillegg god
reklame for barnehagen vår.

Vi gleder oss til en ny og spennende måned sammen med barna deres!
Er det noe dere lurer på er det bare å spørre en av oss på avdelingen.

Hilsen Anne Hilde, Hege, Kari og Tone.

ENDELIG KOM KATTA UT AV SEKKEN!

SPENTE BARN OG VOKSNE GLEDER SEG TIL TAPAS!

