Fødselsdager:
• Barnehagen vår har bursdag 1. november! ☺ Hele 32 år har vi vært i drift!
Dagen feires tirsdag 7. november.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
• Mette fyller 51 år 15. november! Feires tirsdag 14. november.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
• ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Solsikkeaksjonen:
• Solsikkeaksjonen vår innbragte hele 1770,-kr. Pengene er overført til vårt
fadderbarn Grace Pauline. Stor takk til dere alle for en imponerende
giverglede!
Egne leker med i barnehagen:
• Som beskrevet i referatet fra foreldremøtet, fungerer ordningen vi har
kommet fram til sammen med ungene utmerket. Lekene legges i barnas
hyller sånn ca. en time etter frokost. Opplever også at de av barna som
tidligere var veldig opptatt av egne leker, nå har mindre fokus på dem.
Barna har fått være med på å påvirke dagen sin, er vel dette som menes
med barns rett til medvirkning. ☺
Vinkerutiner:
• Jmf sak på foreldremøtet. Vi har nå hatt to barnemøter, der vi har
drøftet dette med barna. Så mange fine og gode tanker og refleksjoner
kom fram. ☺ Mamma/pappa/den voksne som følger til barnehagen vil jo
gjerne vinke, mener flere av barna. Kanskje behovet for å vinke og dra ut
avskjedene ligger hos dere da? Forstår jo at det er vanskelig å gi slipp på
så herlige unger. ☺ Vi er helt klare og samstemte på at vi må ha en fin
avskjed, da får mamma/pappa/den som følger en fin dag på jobb. Om noen
fortsatt vil vinke synes ungene det er helt greit, men kanskje bare fra et
vindu da, så vi ikke bruker så lang tid. Vi vil jo leke. Noen tanker om vinter
og snø dukket også opp, da blir det jo snø utenfor vinduet på Bjørnehiet, men da brøyter kanskje Jürgen snøen med ATV ‘n sin. Vi kan jo bare gi en
klem og si” hade” i garderoben også, mener flere. Vi har også kommet fram
til at vi ikke skal stå på stoler eller bord for å vinke. For da kan vi jo ramle
ned, som ungene sier. Så en oppfordring fra oss voksne: om noen sliter
med avskjedene, ikke dra ut, vær trygg på at barnet har det bra uten deg
og vær den som tar avgjørelsen om når du går. Ikke overlat det ansvaret
til barnet. La barnet være deltakende og få medvirke, mens vanskelige
avgjørelser må tas av den voksne.

Tema/Aktiviteter/Turer:
• Venner og vennskap. Dette emnet fortsetter vi med, og 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?
• Følelser. Vi har så vidt kommet i gang med emnet følelser. Fortsetter med
dette i november. Hva er følelser? Hvordan kjennes det når du er glad,
sint, trist, redd, misunnelig, har dårlig samvittighet, er flau, ensom og
stolt? Her vil vi benytte både bøker, bildekort og spill, selvfølgelig
tilpasset barns alder og modenhet. Både venner og vennskap, følelser og
arbeid mot mobbing og krenkende adferd står sentralt i Rammeplanen.
• Fast turdag på fredager, med gym annenhver.
• Kokkegrupper hver tirsdag.
• Mot slutten av måneden starter vi så smått med forberedelser til jul.
Foreldresamtaler:
• Nye tidspunkt for samtaler finnes nå på foreldretavla i garderoben.

1.11. 2017
Randi

Mandag

Tirsdag

Uke
44

Onsdag
1.

Torsdag
2.

Barnehagen
fyller 32 år!
Uke
45

6.

7.

8.

Fredag
3.

Gym
9.

Vi feirer
barnehagens
bursdag!!!

10.
Turdag.

Kokkegruppe
Uke
46

13.

14.

15.

Vi feirer
Mette! Hipp
hipp hurra!!!

Mette 51
år!

16.

17.
Gym

Kokkegruppe
Uke
47

20.

21.

22.

23.

kokkegruppe

Uke
48

27.

28.
kokkegruppe

24.
Turdag.

29.

30.

1.desember
Gym (siste før
jul)

