Fødselsdager:
• Barnehagen vår har bursdag 1. november! ☺ Hele 35 år er vi! Hele
måneden blir en jubileumsmåned! Mer om dette lenger nede.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
• Mette fyller 54 år 15. november! Feires tirsdag 17.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Solsikkeaksjonen:
Aksjonen innbragte hele 1070,- kr. Stor takk til dere alle. ☺ Pengene går
til vårt fadderbarn Grace Pauline, gjennom SOS barnebyer. Ideen til de
flotte produktene ungene hadde laget, kom fra Emilie!
Vi har høstet poteter, og laget verdens beste potetsuppe!
Gjeninnføring av smøremat til frokost!
Dette har lenge vært vårt ønske, og nå tar vi sats og serverer frokost.
Torsdager koker vi havregrøt, de andre dagene blir det, som tidligere
smøremat. Før vi komme i gang med dette, må vi ommøblere noe i
barnehagen, spisebordet på Bjørnehiet må flyttes tilbake til
hovedrommet, slik at all matservering blir på samme rom. Letter
opprydding og vask etter måltider, legger beslag på kun en voksen.
Ser jo at smitten øker også i Trondheim, så om det blir rødt lys i
barnehagene, må vi følge vår beredskapsplan og på kort varsel ommøblere
på nytt, og gå tilbake til matpakker igjen.
Håper også vi snart kan ta ungene med på matlaging igjen, de savner det.
Skal være helt trygt med mat som stekes eller kokes, alle bakterier og
virus som måtte finnes vil da bli borte.
Grøt/smøremat til frokost gjeninnføres fra og med torsdag 5. november.
Det blir da ordinær betaling for november. Da blir det igjen kun en
matpakke å lage, til turdager. Minner om at sekken må være ferdig
pakket, og inneholde alt barnet trenger til turen. Husk drikke på flaska, og
bleier der det trengs. Vi sjekker ikke sekkenes innhold før vi går, men
stoler på at dere har kontroll på den.
Måltider blir felles, mens leken fortsatt i stor grad vil foregå i delte
grupper.

Jubileumsmåned.
➢ Vi kommer til å feire litt gjennom hele måneden, med mat ungene har
valgt; taco, pizza og kake(r).
➢ Torsdag 26. november får vi besøk av Mandarinsaft, som kommer for å
spille konsert for oss. Konserten er kl 13.00. Noe endret sovetid for barn
som sover denne dagen, slik at også de får delta på konserten.
Mandarinsaft er et band fra Trondheim som spiller musikk for barn i alle
aldre. Gruppa består av Even Moen Jenssen fra Namsos/Overhalla og
Bendik Ulla fra Molde. Bandet startet i 2010, og den selvtitulerte
førsteplata ble utgitt i juni 2011. Bandet ble nominert til spellemannspris i
2019. Bendik er utdannet barnehagelærer, og undertegnede tok deler av
masterstudiet sammen med han.
Her er litt info om forestillingen:
Mandarinsaft - den magiske juledrikken er en musikalsk fortelling om jula i
Mandarinveien. Snøen laver ned, og Emma går hjem fra skolen. Det er
juleferie og hun gleder seg til jul! Emma går forbi Trollskogen, hvor hun
hører noen som gråter. Det er Trollet som er lei seg. Han har ingen å feire
jul sammen med. I Mandarinveien blir alt gjort klart til jul, og aller øverst
i veien bor Sevrin. Han er en varm og gjestfri person som alltid har åpen
dør og god tid. Da Trollet kommer til Sevrin sitt hus, skjer det magiske og
spennende ting! Forestillingen formidler ulike budskap og temaer, om
ensomhet, anerkjennelse, nestekjærlighet og at det er greit å være
annerledes.
Her finner du CD-utgaven av historien på Spotify.
Da får vi bare håpe at ikke koronaen setter en stopper for besøket...
➢ Så er vi gang med å lage vår egen jubileumssang.
Tema/Aktiviteter/Turer:
• Bjørnis fortsetter sin besøksrunde hjem til barna. ☺
• 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 hver torsdag, med unntak i uke 48, da er turdagen lagt til fredag.
• Varm lunsj/matlaging hver tirsdag, der ungene også etterhvert får delta.

•

Mot slutten av måneden starter vi så smått med forberedelser til jul.

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. ☺
Tilsyn:
Fredag 13. november får vi tilsynsbesøk fra Miljøenheten i Trondheim
kommune. Dette er et varslet rutinemessig tilsyn som gjennomføres i alle
barnehager. Tilsyn er etter forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler, og vil ha fokus på risikoforhold ved barnehagen og
dokumentasjon av risikovurderinger, beredskapsplan/plan for håndtering
av ulykkes – og faresituasjoner. Det er rundt fem år siden vi sist hadde
tilsyn, og nå er det vår tur igjen.
Påminnelse:
➢ Husk å lukke grind og dører, de skal ALLTID være lukket!
➢ Aller helst ser vi at alle leverer ved grinda ute, eller ved døra nederst i
trappa (om du og barnet er der alene). Går du likevel inn, MÅ du vaske
hender, og holde avstand til andre. Så får dere jo gå inn ved henting, men
pass på ikke å være for mange inne av gangen. Mulig vi etter hvert må
gjøre endringer her. Om ikke lenge nå, er det for mørkt til å være ute til
halv 5. Da vil ungene være inne nå dere henter. Da kan det rett og slett bli
sånn at vi må finne andre løsninger ved henting. Men da får dere beskjed.
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