
 

MÅNEDSBREV JANUAR 2021 
                                                                                       SALAMANDER  

    DESEMBER: 

        Alle fikk utdelt et flott julebrev i juleposene sine hvor det står beskrevet hva vi har gjort denne månede 
        Det ble få turer i desember, men det hadde mer med været å gjøre enn juleaktiviteter.  

        Vi krysser fingrene for at januar vil gi oss mange flotte soldager       
 
         JANUAR: 
        Januar er måneden hvor vi kan starte med blanke ark og ha et nytt år foran oss. Solen har snudd og vi  
        har lysere dager i vente, og i januar prøver vi oss på vinter som tema i håp om snø og vinteraktiviteter. 
        I tilegg skal vi fortsette med eventyr og  trekke inn matematikk.  
         
         BESKJEDER OG INFORMASJON: 

• Barnehagen er stengt mandag 4 januar da det er planleggingsdag.   

• Frokost varer fra klokken 7-9-00. Etter dette tidspunktet må barna møte ferdig spist.  

• Det vil fortsatt være slik at barna må ha med seg mat til 2 måltider så lenge vi er på gult 
nivå, dette betyr at dere må ha med to matpakker ut november også.  

• Husk å vaske hender med en gang dere kommer i barnehagen. Sett navn på matboks, 
drikkeflaske, tøy og annet av verdi.  

• Linn får snart 2BLU studenter og de skal være her i ukene 4,5,6,7,8 og 9. Vi gleder oss til 

det 😊  

• Ta med votter, dress og regtøy hjem for jevnlig vask da det blir vått og kommer lukt i det.  
Barna må også ha nok skift inne på badet 2 sett. Et sett består av truse, sokker, bukse og genser.  
I tilegg må barna ha 2 par votter, lue og fleece eller ull i hylla si, dette spesielt på grunn av at det  
er så mye regn barna fryser lett. Det ene votteparet bør være regnvotter.  

• Dersom barna blir syke eller hoster/ snørrer mye ber vi dere om å holde de hjemme til  
tilstanden er bedre og mindre smittsom. 

• Dersom det vil fortsette å regne og være kaldt vil en del av turene byttes mot å være ute i 
barnehagen da de fryser lett. Dette gjelder spesielt for de minste barna.  

• Vi takker for at dere er forståelsesfulle for forhåndsregler i forhold til Convid-19.  
        Barn og foreldre er så gode i forhold til levering og henting ute.  

 
BURSDAGER: 

 

• Mathias 6 år 8 januar.  
 

 
VI PÅ SALAMANDER ØNSKER ALLE EN FIN JANUAR       

 
         

 



 
 

       


