Mai/Juni 2015:
I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for
små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert
kaffe til de voksne og IS til barna

HIPP HURRA FOR 17 MAI

Pinsefeiring

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den
dagen 
Blomstergløtt og Soltoppen
I mai måned har vi hatt et artig vers i ringen hos de små:
Det var en gang en kone som bodde i en sko.
Og barna var så mange som tretti gange to!
Hun kokte vann og løvetann og sa at det var grøt!
Så strødde hun litt mose på og sa at den var søt!
Førskolebarna
De har jobbet iherdig, vevd på skilpaddene, snekret fuglekasse og tovet sitte
underlag, det ble fine ting å ta med seg hjem, samt en «minnebok» fra barnehagen
full av bilder og noe av det de har gjort i årene de har vært i barnehagen. En utrolig
fin tid både for barna, foreldre og ikke minst oss voksne i Stjerneglimt som har fått
ta del i disse viktige årene. Takk noen flotte år sammen og takk for gode ord og
nydelig blomst vi fikk av dere alle på sommer festen.
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Her jobbes det iherdig …

Portalen er klar til alle førskolebarna!

Sommerfesten;
Førskolebarna gav oss en flott forestilling om de tre bukkene bruse og vi var mange
som var stolte av den skjønne gjengen …
Litt stolte var vi også over foreldrene som tok skikkelig i da «søte lille Mette» ble
fremført på plenen bak
Ikke tvil om at dette er høydepunktet på festen !!

Så takk alle sammen for flotte bidrag til sommerfesten
PS; Kakene var spesielt gode i år mmmmmmm……..
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Litt info; fra den flotte Personal gjengen vår:
I et av de siste brevene (29. april) skrev vi at Monica skal ut i permisjon, men ikke
alle hadde fått det med seg ;-) MEN jeg tror de fleste fikk med seg at vi sendte
henne ut gjennom porten og ut i verden sammen med førskolebarna, hun skal også på
Skolen, riktignok som pedagog på fritidshjemmet på Steinerskolen. Hun har fått ett
års permisjon og vi ønsker henne lykke til, selv om vi kommer til å savne henne

Ut gjennom porten ……………………………………Her kommer jeg 
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Praksistiden til Christine er over, og hun hadde sin siste dag i barnehagen fredag 29.
Mai. Hun har vært hos oss nesten hver fredag i dette barnehageåret. I det første
halvåret var hun på Stjerneglimt, og etter jul har hun vært på Blomstergløtt.
Christine sa selv at hun har hatt en fin tid her i barnehagen og at hun kommer til å
komme på besøk til høsten, og vi lovet å hilse til dere alle fra henne.

 Halina har vært vikar hos oss siden februar og både voksne og barn er veldig
fornøyd, så fornøyd at vi ba henne søke vikar stilling hos oss til høsten, og det
har hun gjort og skal jobbe på Blomstergløtt sammen med Astrid og Kristin.
 Bettina (mamma til Mads Emil) har også prøvd seg en dag i barnehagen og
skal begynne på Stjerneglimt sammen med Sølvi Johanne og Hilde.
 Sølvi Liltved og Jorunn skal styre Soltoppen og jeg (Eldbjørg) skal prøve å
styre hele gjengen 
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Bursdager i mai, juni og juli;
9.mai Sondre 4 år

13. mai Jonas 3 år

25.mai Vegard 2 år

30.mai Leia 5 år

1.Juni Oscar 3 år

9 Juni Nadia 2 år

10. Juni Ola 3 år
17.Juli Emil 5 år

15.Juli Julia 3 år
17.Juli Annalena 6 år

18.Juli LiliaTomine 2 år
HIPP HIPP HURRA FOR ALLE BURSDAGSBARNA VÅRE 

Et lite ønske fra barnehagen:
Er det noen som rydder i kjeller og på loft? noe som skal kastes? har dere gryter,
skjeer, tre sleiver til ute bruk i sandkassen vår? vi tar gjerne imot 
Vi ønsker også laken (ikke stretch), dynetrekk eller store stoffer i alle farger som
barna kan leke med ute; blant annet til hyttebygging.

Fra barnemunn:
To gutter på 4 år sitter ved siden av hverandre. Den ene gutten sier:” Jeg er sykt
heldig!” Den andre svarer:” Men pappaen min er enda sykere asså!”
Gutt på 4 år kommer inn i Stjerneglimts garderobe tidlig på morgenen. Han titter
seg fornøyd omkring og utbryter:” Mmmmm, det lukter Astrid her!”
Gutt, 3 år, leker ved lekekomfyren og lager mat på lat. Han spør den voksne:” Hva vil
du ha?” Den voksne svarer at hun gjerne vil ha litt kaffe, og helst litt lunken kaffe.”
Gutten sier:” Du kan få kaffe, men jeg har ikke noe lunken her!”
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Samarbeidsutvalgets hjørne:

Søndag 14. Juni var det sommertur til Granestua, i regi av Samarbeidsutvalget. Selv
om vi ikke ble så mange, så koste vi oss på tur i det nydelige været. Det var
strålende sol og selv om det blåste litt, var det faktisk noen som benyttet
anledningen til å vasse i vannkanten. Som alltid smakte det godt med mat og drikke,
Vi fikk hadde en fin gåtur rundt tjernet som ligger nedenfor Granestua. Alt i alt ble
det en vellykket tur for de som var tilstede 

Hilsen Karen og Camilla

Her er lenken til Facebookgruppen:
https://www.facebook.com/groups/913761601971658/

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig

God Sommer med masse sol

og varme så vi kan lade opp til vi treffes igjen til høsten
Velkommen til dere alle, både dere som går her, dere som kommer nye, vi gleder oss
til å se dere alle sammen.
p.s. det kommer brev om oppstart i barnehagen i løpet av sommeren. Det kommer
flere bilder på www.stjerneglimt.no etterhvert!
Lykke til på SKOLEN: Erlend, Markus, Annalena og Noah:

Hilsen og klem fra Stjerneglimt
V/Eldbjørg
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