Månedsbrev
Revehiet
Juni 2019
Viktige datoer:

Bursdager juni og juli:

3. juni: Ha med dag

11. juni: Isabell 5 år

6-7. juni: Overnattingstur Storefot

25. juni: Sondre 5 år

13.juni: Sommerfest

8.juli: Julian 6 år

Uke 28-29-30 Sommerferie,

28.juli: Sophie 4 år

barnehagen er stengt

29.juli Sigrid 6 år

Da er det blitt juni og det er klart for siste månedsbrev dette barnehageåret.
Tilbakeblikk på mai: Mai har vært «av og på «når det gjelder temperatur, med kjole/shorts og
ulltøy om hverandre. Det har skjedd mye, blant helligdager og fri.
Stikkord: Fellesskap- Naturglede- Rollelek- Forventing- Vennskap

Hipp hipp hurra for
Sanna, Kim og Birk!
Gratulerer så mye!

Det å øve til Norge sin dag, er en god tradisjon i barnehagen vår. Dagen før dagen møttes
alle i barnehagen til flaggheising, til «Ja, vi elsker», til tog, til 17.mai leker og til pølsebod og
is. Denne dagen er for fellesskapet, det å kjenne på det store, gode fellesskapet og det å høre
til. Hurra for rødt, hvitt og blått! I forkant lagde vi 17.mai vifter og malte 17.mai blomster.
Hvorfor feirer vi egentlig 17. mai? Fordi det er bursdagen til Norge, så klart. Det er mange
merkedager denne måneden og etterhvert ble det mye å holde styr på.

Det å opprettholde barnas interesse for naturen og miljøet er en viktig oppgave. Fuglekasse
prosjektet er et godt eksempel. Det har også vekket mange foreldre sin fugleinteresse, og det
er gøy når mammaer og pappaer kommer like ivrig som barna og forteller om innflyttere i
kassene. «Vi har fått egg, jeg tror det er en … «Hurra for mangfold, det liker vi! Vi har hørt om
blåmeis, kjøttmeis, svart og hvit fluesnapper og pilfink. Bravo alle sammen!
Skogen har tatt imot oss grønn og fin, og det er noe magisk når barn oppdager små planter
eller småkryp. Det er viktig å gi førstehåndserfaringer. Det vil si at vi gjør erfaringer gjennom
sansene våre, gjennom syn – hørsel-lukt-smak-berøring.

Erfaringer som gir grobunn til undring!
Husker dere tussene fra Ronja Røverdatter, de som hele tiden spør: Åffer, åffer det då?
Vi voksne må støtte opp og oppfordre til undring. Det er mye vi trenger å lure på!

På Trollhaugen har vi hatt med oss spikkekniver. Det er revene veldig glad i. Det å sitte og
spikke sammen er ikke bare spennende, men det gir også en ro og mange gode samtaler.
Samtaler barna imellom, men også mellom barn og voksne. Naturen gir oss ro, det merker vi
godt. Kreativiteten vokser, kongler og pinner blir til dyr og troll. Kvister til hus, hytter og ulike
kjøretøy.
Vi har delt oss i grupper og hatt litt ulike «prosjekt». Storefot guttene samarbeidet om å lage
vannrenne. Spennende. Hvordan skal vi gjøre det? Hva trenger vi av materialer? Hvor kan vi
finne materialer? Samme gjeng satte også Gjedda på fjorden.
Noen planer gikk ikke helt som vi tenkte. Vi jobbet godt med Hakkebakkeskogen i april, og
ville ta med oss det videre og lage et pinnsvin. Vi har spikket pinner og funnet kroppen,
men… Det har vært så mye annet å gjøre, og pinnsvinet ble lagt til side. Sånn er det noen
ganger.

Fortell meg og jeg glemmer
Vis meg og jeg husker
La meg gjøre det og jeg lærer meg

Camara

Det å få bruke ulike verktøy er topp!
Aase Margrethe snakket så fint til oss om lek på vårens foreldremøte. Hun snakket om den
viktige leken, og sa «Rollelek, det er å øve seg på livet» Lek er barns måte til å tenke på,
dermed reflekterer de også over hendelser og opplevelser. Her er et lite eksempel som viser
at opplevelser gir inspirasjon til lek, og i lek er alt mulig.

Fire jenter leker sammen. De fordeler roller, to er lærere (Marianne og Lene) og to er
skolebarn. Lærerne sier at de må jobbe ferdig med skolen, «vi skal lage pepperkaker skjønner
dere». De flytter og frakter på ulike rekvisitter. Så høres: «Vi sees etterpå, ha det bra». De går
litt unna. De andre to som er skolebarna, fortsetter mens de snakker sammen. Den ene sier
«Vi er venner vi og så har vi bursdag på samme dag og det er samme måned, men vi er ikke
tvillinger» Begge ler høyt. Lærerne kommer tilbake, og en kommer bort til den voksne som
sitter ved sandkassa. Hun sier: «Jeg må passe barna, kan du sortere steinene ut av sanda? Du
gjør bare sånn» Hun viser helt konkret hvordan hun vil ha jobben gjort og sier videre: «Så sier
du ifra når du er ferdig» De 4 jentene fordeler nye roller. Nå er et skolebarn blitt til en hund.
En lærer blir mamma, den andre blir storesøster. Så er det plutselig klart for fødsel.
Mammaen sier «Vi kan ikke reise nå midt i fødinga». Storesøster sitter ved hunden og roper
«Mamma, hun skal føde, nå føder hun» Vips får en valp se dagens lys for første gang til store
smil og høy latter.

Det å sykle er vi glade i og sykkelturene har gitt oss gode opplevelser sammen. Røde fjær har
syklet til Ulvestøtta og en rundtur via Røyse Skole. Storefoter har syklet til besøksdager på
Røyse skole, og har syklet til foreløpig 4 hjemmebesøk. Hiawata har syklet mye i barnehagen,
men også noen turer til fotballbanen. Det er ekstra spenning og stor mestringsglede om
dagen, siden flere kommer susende på to hjul.
Det er viktig å se hverandre og heie hverandre frem. Vi ser mange eksempler på om en har et
uhell, er andre venner raskt av sin sykkel og gir trøst, både i ord og en god arm over
skulderen. Det er så fint å se, og vi voksne må følge opp med ros og vise at vi ser og hører.
Dette gjelder selvsagt ikke bare for sykkel…. 😊
Gandhi har en gang sagt.
De vennlig ord som sies i dag, kan bære frukt i morgen
Storefotene har vært på to fine besøksdager på Røyse skole, og sier om skolestart: Jeg gleder

meg, jeg grugleder meg, det blir bra å begynne på skolen. Forventningene er høye og
spenningen stiger nok etter hvert som sommeren går.
Den første båtturen vår kommer vi til å huske lenge. Mye vann gjorde at ungene fikk «taxi
«bort til brygga til stor glede for liten og stor. Vi ser frem til flere turer med Gjedda.

Ny måned - JUNI
Vi fortsetter med lek, med sykling, med båttur, med klatring, med granskudd, med småkryp,
fugler og vi skal feire bursdagsbarn. Så: følge med på ukeplan!
Neste barnehageår blir det noen endringer hos oss. 8 barn blir skolebarn, og 3 gode venner
fra Harelabben skal begynne på Revehiet. Gutta har vært med oss noen ganger, og blir med
også fremover for å bli bedre kjent.
Martin fortsetter videre med ambulanseutdanningen sin. Tusen takk for denne gang.
Mari skal til Rådyrstien. Det blir rart, men vi fortsetter det gode samarbeidet.

Venner☺
Nasse Nøff og Ole Brumm satt i gresset og tegnet
Hvordan staves venn? sa Nasse
Jeg trenger ikke stave det, jeg føler det, svarte Brumm

.
Fra Rammeplan
De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å
begynne på skolen og oppleve at det er en
sammenheng mellom barnehagen og skolen.
Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna
har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter
som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å
begynne på skolen (R:17)

Små føtter - store spor på hver sin måte 😊
Kjære alle fine Storefoter! Kjære Birk, Sigrid, Julian, Urte, Aksel, Julie, Oscar og Amalie!!!
Tenk at nå skal dere snart slutte i barnehagen og skolen venter. Overnattingsturen gleder vi
oss veldig til. Vi har en lang liste over hva vi vil gjøre og hva vi vil spise 😊
TAKK FOR EN FIN TID SAMMEN! Lykke til på ferden videre. Vi kommer til å savne dere.
En stor TAKK også til foreldrene deres for barnehage tiden og for samarbeidet

Så tilslutt: Kjære alle sammen, små og store på Revehiet.
Tusen takk for et fint barnehageår sammen! Vi ønsker alle en flott JUNI og en riktig GOD
SOMMER☺
Det er en fantastisk gjeng vi er sammen med - kreative-nysgjerrige-omsorgsfulle- HERLIGE
UNGER.
Revehilsen fra Kim, Martin, Jonas, Mari og Inger
Pst! Mikkel Revehiet vil forresten takke, for alle fine hjemmebesøk og for god omsorg 😊

