Júní 2019
28. maí
Íþróttamót.
Hreyfivika UMFÍ er í
fullum gangi og af því
tilefni ætlum við að
halda íþróttmót. Þá
keppa börnin eingöngu
við sjálfa sig og fá að
spreyta sig í nokkrum
íþróttagreinum.
30. maí
Uppstigningardagur.
LOKAÐ!
Farið verður í vorferð
á Langasand og grillað
saman í skógræktinni.
Auglýsing komin á
netið.
4. júní
Við ætlum að bjóða
ömmum og öfum í
kaffisopa til okkar kl.
15:00. Börnin sína þeim
dótið, listaverkin sín
og eiga góða samveru
með þeim.
5.–6. júní
Hjóladagar. Börnin
mega koma með hjól.
Munið eftir hjálmum.
10. júní
Annar í Hvítasunni.
LOKAÐ!
14. júní
17. júní hátíð og
furðufatadagur! Þá
fögnum við 17. júní,
börnin mega koma í
búning eða
furðufötum, við fáum
andlitsmálningu,
blásum blöðrur og dönsum.
17. júní
Þjóðhátíðardagur
Íslendinga. LOKAÐ!
20. júní
Sápukúludagur! Börnin
mega koma með
sápukúlur að heiman,
en við eigum nóg til
fyrir alla. Blásum
sápukúlur og höfum
gaman.
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Alla miðvikudaga í júní ætlar Gula deild að fara í göngutúr á
Eggertsflöt eftir hvíld með nesti og enda daginn þar nema 5. júní þá
verður hjóladagur í leikskólanum. Við ætlum að leika okkur í skóginum
og þegar líða fer á daginn færum við okkur í Höskuldargerði kl. 15:45,
þar verða börnin sótt á sínum tíma.

Rauða deild fær þar af leiðandi allan leikskólann útaf fyrir sig eftir
hádegi á miðvikudögum.
Mikill hluti af starfinu verður færður út
þegar veður leyfir, t.d. hreyfing,
listastarf, samverustundir og fleira. Við
nýtum nærumhverfið sem mest til
starfs og leikja.

