Fødselsdager:
• Barnehagen vår har bursdag 1. november! ☺ Hele 34 år har vi vært i drift!
Dagen feires tirsdag 5. november.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
• Mette fyller 53 år 15. november!
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Solsikkeaksjonen:
Aksjonen innbragte hele 1835,- kr. Stor takk til dere alle. ☺ Pengene går til vårt
fadderbarn Grace Pauline, gjennom SOS barnebyer.
Foreldremøte Breidablikk skole for skolestarterne:
Torsdag 7. november, kl 18 – 19. Egen invitasjon sendt de det gjelder.
Felles foreldre – og personalmøte med tema mobbing:
Litt langt fram i tid, men sett av ettermiddagen/kvelden onsdag 18. mars 2020.
Er med i et nettverk av private barnehager på Heimdal, og sammen arrangerer vi
et kombinert foreldre – og personalmøte med tema mobbing, der fylkets
mobbeombud deltar. Ser ut til at vi blir fem barnehager som deltar. Det jobbes
nå med å finne sted som rommer så mange. Men dato og innhold er klar.
Tema/Aktiviteter/Turer:
• Bjørnis fortsetter sin besøksrunde hjem til barna. ☺
• Origami og bevegelse. Paulina ansvarlig. Informasjon om hva dette er,
kommer. En aktivitet for barn over 3 år, og legges til mandager.
• Barns rettigheter, knyttet til barnekonvensjonen. Temaet fortsetter også
etter endt Solsikkeaksjon.
• Livsmestring og helse, venner og vennskap, og følelser. Vi vil etterhvert
skrive ned noe av det ungene har snakket om og reflektert rundt. Under
temaet venner, kommer vi også inn på krenkende adferd og mobbing. Hva
er det vi ikke kan gjøre mot andre, og andre mot meg. Hovedfokus på god
venneadferd, hva gjør vi om noen er lei seg eller ikke har noen å leke med?
• Turdag annenhver uke, torsdag eller fredag, og gym annenhver onsdag.
• Kokkegrupper hver tirsdag.
• Musikkstund torsdager eller fredager.
• Origami og bevegelse annenhver mandag.

•

•

Torsdag 21. november er vi av Josteins mormor og morfar invitert til
TrønderOil, som ligger på Sandmoen/Torgård. Altså i gåavstand. Vi går fra
barnehagen rundt kl 10.00, og regner med å være tilbake før kl 14.00.
Vertskapet ville ordne med mat til oss, så ikke matpakke til denne turen.
Er gym dagen i forveien, men vi mestrer da to turer samme uke.
Mot slutten av måneden starter vi så smått med forberedelser til jul.

Foreldreundersøkelsen:
Foreldreundersøkelsen er nå i gang, og rett over helga får dere link til
undersøkelsen. Svarfristen er 20. desember, men gjør det gjerne med en gang,
slik at det ikke går i den berømmelige glemmeboka. ☺ Håper alle vil bidra med
svar. Det er til god hjelp for oss i det videre arbeidet.
Klær og utstyr i barnas hyller:
Ta gjerne en titt; er det nok klær, funksjonelle klær for årstiden, er vottene
vrengt tilbake etter vask o.l.??? Gjør det lettere for barna å finne det de
trenger. Godt å se barns glede ved å mestre selv. ☺
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