
Januar på Reiret 
Håper dere alle har hatt en fin jul, og et godt nyttår. Nå er vi klare for et nytt år, 

men først litt om hvordan desember har vært! 

Tilbakeblikk  

Desember var en koselig og gøy måned på Reiret. Vi har vært på kirkebesøk, 

julekonsert, tur til Jernaldergården, hatt nissefest og luciafeiring i barnehagen. 

Måneden har vært full av førjulskos og forventningsfulle barn. Vi leste 

brillebjørns adventskalender hver dag, og alle barn har fått med seg 

pepperkakehjerte hjem. Vi har vært mye sammen med engen, og barna har lekt 

på tvers av avdelingene.  

Januar  

Vi har bestemt oss for å lage nye grupper på avdelingen. Førskolegruppen blir 

den samme, men vi blander 3 og 4 års-gruppen. Vi begynner også med faste 

rutiner og dagsrytme igjen. Vi starter også med nytt tema «Jorden vår». Hvor vi 

videre skal fordype oss inn i bondegårdsdyr, dyr som lever i havet og dyr som 

lever i regnskogen/jungelen.  

Vi ønsker at dere sier ifra om barnet skal ha frokost. Det oppleves at barna ikke 

vil ha frokost, fordi de er i lek eller ingen andre barn skal spise. Men så rundt 

klokken 9-10 så er barna sultne.  

I løpet av januar skal vi også få tre nye barn inn på Reiret. Det begynner to nye 

barn på småbarnsavdeling, så det kommer derfor to barn over til oss. I tillegg 

starter det et helt nytt barn inne hos oss. Vi gleder oss veldig til å bli en 

barnegruppe på 16 stk.  

 



Personalgruppen på Reiret:  

Kristine 

Eva 

Jurgita  

Praktisk info:  

- Sjekk tøyhyllen jevnlig.  

- Regntøy og vinterklær må være på plass.  

- Dere må gi beskjed dersom barn er syke, har fri eller kommer senere enn 

09.30.  

- Navnelapp på alle klær.  

- Turdager på mandag. Husk sekk med matboks og drikkeflaske. 

Sitteunderlag kan være lurt nå.  

- Svømming for førskolen. Se egen e-post fra Siri Minde.  

- Fra neste måned vil månedsplan og månedsbrev ikke sendt på e-post, og 

det er derfor viktig at dere abonnerer på nettsiden vår.  

 

Mvh Jurgita, Eva, Johanna og Kristine  


