Kjære barn og foreldre i Nyli barnehage

Oktober 2018

September har vært en god måned på Solstrålen. Gruppene er i gang med turer, og barna koser seg ute.
Luregruppa har også begynt med førskoletrening. Enkelte uker har vi satt av til ulike temaer, og i
september ble barna bedre kjent med Tarkus og Bjørnis. Sammen med Tarkus gikk barna gjennom hvordan
de skal oppføre seg blant annet når de går på tur langs veien og skal krysse. Sammen med Bjørnis gikk
barna gjennom forberedelser og gjennomføring av brannøvelse. Noen barn var skeptiske til lyden av
brannalarmen, men under øvelsen var barna rolige og flinke til å samle seg på møtepunktet. I høst var det
brannøvelse de var forberedt på, og senere vil det komme en uforberedt.
12. september hadde barnehagen foreldremøte med godt oppmøte. Personalet gikk igjennom den nye
årsplanen til barnehagen. Alle kan laste den ned på barnehagens nettside: nylibarnehage.no/arsplan. På
hjemmesiden kan dere også se månedsplanene til barnehagen. Dersom dere abonnerer på nyhetsbrev får
dere epost når det legges ut noe nytt. Små glimt fra hverdagen legges også ut på Nyli barnehage på
Facebook.
Foreldre og foresatte foretok valg av foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget. Det ble gjenvalg av
Sylvi Lillian Gustavsen, mor til Leo, og Jelena Stinessen, mor til Filip Olivier.
Høsten er ofte sesong for ulike sykdommer. Det ble tatt opp på foreldremøtet, men vi vil likevel minne om:
- barnet må ha en feberfri dag hjemme før det kommer i barnehage
- holde barnet hjemme 48 timer etter siste oppkaste ved omgangssyken
- vurdere allmenntilstanden
I august fikk foreldre og foresatte til nye barn tilbud om samtale. I uke 44 vil alle på Solstrålen få dette
tilbudet. Det vil bli hengt opp en oversikt over aktuelle tidspunkt på tavla, og dere kan skrive dere opp der
det passer.
10. oktober er det storsamling på menighetshuset igjen. Kristian, som er ansatt i Barbu menighet, har en
samling for hele Solstrålen samt papegøyene.
16. oktober drar luregruppa til Vitensenteret. Gruppa må være i barnehagen kl.8.45.
17. oktober skal krokodillene og luregruppa til Solhaug bo- og omsorgssenter som Livsgledebarnehage.
FN-dagen blir i barnehagen markert en dag for tidlig på grunn av lokalet. Alle foreldre og søsken inviteres
til markering tirsdag 23. oktober kl. 17-18.30. Vi håper mange kan ta med seg en matrett fra sitt
land/kultur. Sammen bidrar dere til en buffet med mange spennende smaker. På menighetshuset skal også
barnas formingsprodukter stilles ut. Til nå har de blant annet prøvd eco-print og leire. Vi bruker mandag og
tirsdag, samt ledige stunder på å prøve ut ulike materialer og teknikker.
31. oktober drar luregruppa og krokodillene til Bjørnebo. Det er avreise kl. 10. Apekattene koser seg med
avdelingen for seg selv.
Uke 41 og 42 får vi besøk av 2 barnehagelærerstudenter fra UIA. De kommer for å ha praksis i forming
fordypning.
Det er ikke spesifisert hva som skal gjøres alle dagene i måneden. Rammeplanen krever at barnehagen skal
legge til rette for barns medvirkning, og for å kunne gjøre det kan ikke hele barnehagedagen være planlagt
på forhånd. Vi setter av og prioriterer tid og rom for gode initiativ, tanker og ideer.
Med hilsen oss på avdeling Solstrålen
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