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Hei alle foreldre og barn, jeg ønsker aller først å ønske dere alle et
riktig godt nytt år, og velkommen tilbake til barnehagen etter en
ganske lang juleferie.
Vi ønsker Marte Vigrestad som er barnehagelærer velkommen til oss. Hun skal være på
Tigergutt og vil dele det pedagogiske ansvaret der med Nina og Marthe T. sammen med
disse er også Mette, Jannike og Helena. Tuva vil fortsette å være her på mandagene. Hun går
barne- og ungdomsarbeider på Røyken videregående. Andreas vil hovedsakelig være i
barnehagen på fredager fremover, og kommer da til å veksle mellom å være på Ole Brumm
og Tigergutt.
Hanne er fortsatt sykemeldt. Vi har derfor flyttet Elaine tilbake på Tussi. Der inne er Cathrine
fortsatt pedagogisk leder, og sammen med dem er også Thuy, Heidi og Marthe. Andrine som
er utplasseringselev fra helse og omsorg Røyken videregående skole, vil fortsatt være hos
oss hver fredag. På Ole Brumm er Janne pedagogisk leder og Nina L, Astrid og Silje vil være
sammen med henne her inne. I januar og halve februar vil Sigrid (som jobbet hos oss sist
barnehageår) jobbe. Tirsdagene vil også Carina være mye på denne avdelingen, ellers er hun
til hjelp på hele huset, og hun har også ansvaret for kjøkken og mat.
Nå starter vi på siste halvdel av barnehageåret. Vi har fortsatt mye igjen av vinteren, og en
deilig vår i vente. Snart starter skiskole for 4 og 5 åringene. Ellers er det mørketur for
førskolebarna, vinterfest, vintermorro og regnbuefest som står på programmet fremover. Vi
vil også fortsette å ha stort fokus på lek, og det å skape et godt lekemiljø uten å bruke for
mye ferdig definerte leker. Vi vil fortsette å gå på jakt etter ulike grunnmaterialer som kan
være med på å fremme leken. Dette kan være rør, planker, stubber, ulike flasker og
emballasje, korker ol. Dersom dere kommer over noe dere tenker kan være morsomt så er
det bare å komme med det, eller prat gjerne med en av oss først.
Hestene, Gabby og Kusken og hunden Milla vil fortsette å komme på besøk. Barna har blitt
veldig trygge på både hestene og hunden. De er flinke til å møte dyr på en god måte, og de
viser stor glede med å være sammen med dem. Hestene har ikke sko på bena, så dersom det
er for mye is er det ikke alltid like lett å gå for disse. Men de vil komme så ofte de har
mulighet. Husk at på mandager og fredager trenger vi plassen fra inngangen og oppover til
lyktestolpen til parkering av hestehengeren.
Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med dere om å få til en god barnehagedag for deres
barn.
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