ÅRSKALENDER 2018-2019 IMI ÅPEN BARNEHAGE
Vi har åpent mandag til torsdag kl 09.30- 13.30 og sangsamling daglig kl 10.45.
Bakedag onsdager, og babysang tirsdager kl 12.00
August
20.08 Oppstart etter sommeren
Oktober
08.10-14.10 Høstferie
31.10 Regnbuefest
November
05.11 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
15.11 Tur til barnemuseet. Barnehagen er stengt
Desember
13.12 Lucia samling og alle som vil kan kle seg ut
19.12 Engel og nissefest
20.12 Siste dag før juleferie
Januar
02.01 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
03.01 Oppstart etter jul
Februar
21.02 Karneval
25.02-03.03 Vinterferie
Mars
11.03 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
April
11.04 Påskelunsj
15.04-22.04 Påskeferie
23.04 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
Mai
01.05 Offisiell høytidsdag. Barnehagen er stengt
16.05 Vi feirer 17.mai i barnehagen
30.05 Kristi Himmelfartsdag. Barnehagen er stengt
Juni
10.06 Andre pinsedag. Barnehagen er stengt
20.06 Vi reiser til Soma Gård. Siste dag før sommerferie!

Årskalender 2018-2019

PRAKTISK INFORMASJON ÅRSKALENDER
VERDT Å VITE OM PRAKTISKE TING
Barnehagen kan kontaktes på IMI kirken; tlf: 51842160. Mobil styrer:
41628552
Mail adr: barnehagen@imikirken.no
Facebook: IMI Åpen Barnehage
IMI Kirkens Åpen Barnehage er et kristent barnehagetilbud for
førskolebarn(0-6år) i følge med voksen. De voksne har selv ansvar for
det/de barna de tar med seg til barnehagen.
Man trenger ikke søke om plass til barnet/barna, men barna registreres ved
oppmøte. Brukerne kan komme og gå som de selv vil, innenfor
barnehagens åpningstid.
IMI Åpen Barnehage er åpen mandag – torsdag kl 09.30-13.30
Det koster 30kr pr familie pr dag. Når dere går hjem er det viktig at dere
krysser dere ut pga sikkerhet, i tilfelle brann.
Vi har samling hver dag kl 10.45 Under samlingen sitter barna sammen
med den voksne som følger. Noen ganger blir barnet uoppmerksom.
Dersom barnet blir for urolig, eller lager for mye lyd, ta heller en tur i et
annet rom en liten stund, av hensyn til de andre.
Vi spiser lunsj sammen, så ta med nistemat og drikke. Vi har
kaffe, te og vann. For at måltidet skal bli en trivelig stund,
prøver vi å ha felles regler. Vi ønsker i størst mulig grad at alle
spiser på samme tid, rett etter samlingen. Vi sitter sammen ved
bordene når vi spiser. Oppfordrer alle til å ha sunne matpakker!
Hver enkelt rydder opp etter seg og sine, kaster søppel, vasker bord og
koster.
Vi spiser frukt i barnehagen hver dag kl 13. Vi står for frukten.

Vi ønsker å få inn opplysninger om brukerne våre og ber derfor alle
fylle ut et skjema med tlf nr til bruker og nærmeste pårørende. Dette i
tilfelle noe skulle skje så vet vi hvem vi skal ringe til.
Du har selv ansvar for medbrakte eiendeler. Vi oppfordrer til å
la egne leker og verdisaker være igjen hjemme.
Inne i IMI Åpen Barnehage er det skofritt. Vi oppfordrer derfor alle
til å ta med tøfler/innesko. I gymsalen er det ikke lov å ha sko med
svart såle.
Vi har kun mulighet til å være inne i barnehagen, og mange aldersgrupper å ta
vare på. For aktiv og bråkete lek må barna være i gymsalen eller i gangen.
Men husk også her; ta hensyn til hverandre!
Syke barn kan ikke være i barnehagen.
Dersom leker eller utstyr går i stykker, vær så snill å gi beskjed så sikkerheten
for de minste barna blir ivaretatt, i forhold til løse små deler ol.
Vi har et foreldrebibliotek i barnehagen. Her kan du låne bøker om barn,
barneoppdragelse, kristen tro og kanskje kan du få et middagstips eller dele
et!
I IMI kirken har vi også ulike arrangementer
for familier som vi vil anbefale: IMI gjengen,Utkledningsfest,
Samlivskurs, Godhetsfestival og Godhetsfest. Se imikirken.no eller
oppslagstavlen for mer informasjon!
Følg oss på Facebook for å få de nyeste oppdateringene!!

Velkommen!
Vi har stellerom inne på toalettene. Dere tar selv med
det dere måtte trenge til bleieskiftet.

