Petter Smart
Januar
Desember på avdelingen
Desember var som
vanlig en travel
måned. Vi hadde
julebord for barna
med god middag og
dessert. Vi har bakt
både pepperkaker
og sandnøtter. Det
var feiring av lucia,
både med sang på
Sollia om
formiddagen og
sang og f
oreldrekaffe her i
barnehagen på
ettermiddagen.
Siste uka før jul var
det nissefest. Vi
spiste grøt og

selvfølgelig fikk vi
besøk av nissen som
hadde med seg
mange pakker til
barna.
Både små og store
har jobbet masse
hele måneden med
laging og pakking
av julegaver.

Januar på avdelingen
Godt nyttår til små og
store!!

at vi registrerer hver
gang vi leser.

Vi fortsetter i januar
med å ha fokus på at
alle barna skal bli lest
for. Vi har leselogg slik

Når vi har samling
deler vi oss i tre
grupper slik at
samlingene er mer

tilpasset barnas alder.
Vi endrer turdag fra
torsdag til mandag.

Vi fortsetter å jobbe
med prosjektet på
torsdager og fredager.
Det er fortsatt vennskap
og ”Ruffen” vi jobber
med her.

Solhaug
barnehage

Garderoben og klær
Petter Smart
Tlf: 40 40 49 21
Vi ber om at alle kan
være så snill å rydde litt
på plassen til sitt/sine
barn ved henting. Det
er to kurver på plassen.
I den ene skal det ligge
klær som man bruker
inne, i den andre
legger vi varmere klær.
Innesko legges i hylla—
her legger du også en
lue og ett par vanter/
votter. Den skal ikke
være full av andre klær.
I kurven for inneklær
må det ligge:
Truser, gensere, strømpebukse/stilongs, sokker, bukser. Vi ønsker

minst to av hver.
I kurven for uteklær
må det ligge:
Fleece/ulltøy, minst to
par vottet/vanter, hals/
buff og ullsokker.
Nå er det blitt så kaldt
ute at vi har sendt
hjem gummistøvler.
Alle må derfor ha
cherrox eller annet
varmt vanntet fottøy. I
tillegg må alle ha et par
varme sko (ikke joggesko).
Alle må ha dress og
regntøy.

