MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR (EIKENØTTA)
UKE
5

MANDAG 29.
TURDAG

TIRSDAG 30.
AVDELINGSMØTER
FRILEK

UKE
6

MANDAG 5.
TURDAG

ONSDAG 31.

Vi har fest for
Irene som har
sin siste dag i
dag 😊

TIRSDAG 6.
AVDELINGSMØTER
Vi lager Fastelavn ris

ONSDAG 7.
Vi baker fastelavn boller (AK)

TIRSDAG 13.
AVDELINGSMØTER
FRILEK

ONSDAG 14
*GRUPPER PÅ TVERS

TORSDAG 1.
*SKOLEKLUBB SVØMMER

*MAXIKLUBB: Skinnvotten
Vi ønsker Mariann
velkommen😊
TORSDAG 8.
*SKOLEKLUBB
*MAXI-KLUBB: Skinnvotten

FREDAG 2.
Kristen samling; (AK)
Jesus metter 5000

FREDAG 9.
KARNEVAL

Vi plukker Bjørke kvister

UKE
7

MANDAG 12.
TURDAG

TORSDAG 15.
*SKOLEKLUBB SVØMMER

FREDAG 16.
Kristen samling; (AK)
Jesus går på vannet

*MAXIKLUBB: Skinnvotten
UKE
8

MANDAG 19.
VINTERFERIE UKE

TIRSDAG 20.
Vi har enkle og spontane
aktiviteter gjennom hele
denne uken. Vi tar dagene
som de kommer.

ONSDAG 21.
Vi griller pølser

TORSDAG 22.
Vi lager vafler og kakao

FREDAG 23.
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26.
TURDAG

27.
AVDELINGSMØTER
FRILEK

28
GRUPPER PÅ TVERS

1./3
SKOLEKLUBB
MAXIKLUBB

2./3
Kristen samling (AK)
Jesus og barna

TEMA FOR FEBRUAR ER SPRÅK OG RELASJON
Vi har hatt stor glede av all snøen som kom og gikk i januar. Barna akte i bakken i skogen hver
dag. Vi lagde ulike is lykter, fuglemat, vinter bilder og hadde ski og ake dag. Det ble en fest
dag med Norske flagg, kakao og grilling av både pølser og marshmellows. Dere kan logge dere
inn på foreldresidene og se alle de fine bildene vi har lagt ut.
Vi jobber daglig med språk og relasjon i både rutinesituasjoner, samlinger, frilek og andre
ulike aktiviteter. Vi fortsetter å jobbe med det samme denne måneden også.
MAXIKLUBBEN: Vi fortsetter å jobbe med eventyret om Skinnvotten i maxiklubben. Alle
barna har nå blitt godt kjent med eventyret, og alle har fått hver sin rolle. Vi går igjennom
eventyret på ulike måter, med bilder av dyrene, film av eventyret, rim om eventyret og
instrumenter til eventyret. Vi har malt oss i ansiktet og dramatisert, og nå begynner barna å
glede seg til å vise det til de andre barna på avdelingen. Nå mangler bare enkle kostymer, og
jeg legger ut et skriv om dette til de av dere det gjelder.

FORELDRESAMTALER
Jeg starter opp med foreldresamtaler i slutten av februar, begynnelsen av mars. Dere vil få tilsendt
tidspunkter for samtalene på mail. Skulle ingen av tidspunktene passe, kan dere bytte innbyrdes.
KARNEVAL
Fredag den 9. er det Karneval. Barna kan ta på det kostyme det selv ønsker, men pistoler og sverd lar vi bli
igjen hjemme. Det blir en felles samling, og vi ber om at barna er på plass senest kl. 10.00 denne dagen.

