ELGTRÅKKET
Uke 31
Mandag 2.august
Tirsdag 3.august
Onsdag 4.august
Torsdag 5.august
Fredag 6.august
Velkommen tilbake etter sommerferie
Ekstra velkommen til MATHIAS, JOHANNE, SIGURD, ELINE OG SYVER DENNE UKEN!!
Velkommen ALLE til nytt barnehageår!!
Denne uken bruker vi til å bli kjent med de nye barna som begynner hos oss.
Bare Bjørgvin og Nima jobber denne uken, så ha litt tålmodighet med oss når vi skal ta i mot alle nye + «gamle»…
Onsdag serverer vi lunsj: brødskiver og pålegg – vi har tallerken.

VIKTIG INFORMASJON:
•

FORTSATT GULT NIVÅ I HOLEBARNEHAGENE!

•

Sekker og grønne nett henges ute.

•

Ingen foreldre skal inn i barnehagen.

•

Uteområdet vårt er bak barnehagen, sammen med
Revehiet.

•

Frokost er ute eller i garderoben.

•

HUSK Å HA MED 2 X STØVLER OG 2 X REGNBUKSER!!

•

Vi har solkrem og myggspray her!

•

Vi fortsetter med knekkebrød + frukt ca.kl.14! Så lunsjmatpakke holder det å ta med (+ evt frokost).

•

PLANLEGGINGSDAGER I AUGUST: 12.8 + 13.8.

Hei alle sammen!
Da håper vi at alle har hatt en supergod sommerferie og nå er klar for ny
høst i barnehagen. På Elgtråkket må vi si at mye er nytt i år: to nye voksne,
tre helt nye barn fra Vik barnehage og tre nye 3-åringer kommer fra
Harelabben. Vi blir 18 barn til sammen, det er også nytt. De fleste barna
kommer tilbake fra ferie denne uken, og noen få har ferie noen uker til. Det
som er sikkert er at vi gleder oss til å se alle igjen og å ta imot alle etter lang
ferie. Vi kommer til å bruke hele august på å bli kjent med alle barna, og det
er mye nytt for både barn og foreldre å lære seg og sette seg inn i. Vi får ta
det rolig fra start. Det viktige er at vi blir kjent, snakker sammen, sier ifra om
noe er uklart – ikke være redde for å spørre hverandre hvis vi lurer
Bruk Visma til beskjeder og evt fravær – og vi svarer så fort vi kan!

