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MARS.
Vi har i skrivende stund avsluttet Tannprosjektet
vårt….eller vi hører ofte barna nynne på Karius og Baktus
sangene og vi kan høre barna stille undrende spørsmål om
både mark og snegler i uteleken. Ialle fall om en voksen
er med å undere seg sammen med dem. Edderkoppen har tenner
men, sneglen og marken har ikke….det var deres resonnement <3

Retning: Opp(over),
ned(over), frem(over),
bak(over)
(fra) ut, inn, høyre, venstre,
gå inn i/ut av, til, fra,
Overflater: glatt, ru, matt,
blank, skarp, spiss, slimete,
knudrete, klissete, myk, hard

Litt om APRIL <3 Jeg gikk en tur på stien.
Naturen våkner til liv etter en lang vinter og vi følger med
på/undrer oss over endringene som skjer omkring oss. Vi vil se og
samtale om stadig nye vårtegn .
Inne på avdelingen vil vi legge til rette ulike aktiviteter med utgangspunkt i tema.
Påske og stikkord for denne måneden:
Hvorfor vi feirer påske, fellessamling med besøk av haren Wenche. Gul frokost og masse
påskeaktiviteter. Livsglede, ut på tur i flott vårvær og sykkel.
Vi vil også fortsette med å lage varmmat sammen.

FORELDRESAMTALER vil gjennomføres 26 april. Dette gjelder Dragene og Rådyrene ved
avdelingen. Årets skolestartersamtale vil skje i løpet av mai og da sammen med lærer fra
skolen,. Om dere har behov for samtaler der «små ører ikke bør høre» – bare ta kontakt og
vi finner tid,
Barnehage Rusken : Vi i Fillan barnehage vil i perioden fra 26 april til 29 mai plukke søppel
minst to ganger .Som praksis har vi alltid med en søppelpose som vi legger både vårt eget
søppel og det som andre har kastet fra seg. Vi driver sporløs ferdsel på tur og ønsker at
andre også bør gjøre det. Les mere om dette i: Loop.no
<3 GRATULERER MED DAGEN<3 EMMELINE FYLLER 5 ÅR 10 APRIL. Hipp hipp hurra <3
Uke 15- « Personalets stille uke» - egen informasjon vil bli gitt og gjerne spør om noe er
uklart.Fokuset VÅRT skal være på barns ytringer(det de sier OG det de gjør) Vi voksne skal
ha enda større fokus på vår egen rolle i dialog og forsøke å se oss selv utenfra der vi har
fokus på; hvordan våre uttrykk påvirker dialogen mellom oss og barna, og mellom barna.
Forskning sier at det ofte er mye utenom voksensnakk imellom og det vil vi gjøre noe med .
20 APRIL – FELLESSAMLING.
På tirsdager fra uke 14 til uke 19 vil Elisabeth Akseth Wilmann være hos oss på Selja.. Barna
deres har blitt godt kjent med hun allerede.
Seljas
Velkommen.
telefonnummer er:
OM DERE HAR NOE PÅ <3 bare ta kontakt .
90 81 36 69.
Der treffes:
Ha en fin første vårmåned i APRIL 
Heidi, Jorunn,
Kristin,Torbjørg,
Gry Anita eller
May Elise

