November brev for Dagros

Måneden som gikk:

November måned på Dagros:

Oktober var en fin måned på Dagros, med
mange gode opplevelser.

Vi vil fortsatt ha med oss Torbjørn Egner og
historiene hans i november. Det gleder oss å se at
historiene inspirerer til mye god lek for barna.
Barna kjenner historien om Klatremus og dyrene i
Hakkebakkeskogen godt nå, og da er det lettere å
være deltakende i leken. Å kle seg ut er noe barna
liker godt, og det imponerer oss å høre at barna
kan store deler av historien og replikkene utenat.

Takknemlighetsuken(e) gav oss tid til å
tenke litt, og å sette ord på det vi har
rundt oss. Barna var deltakende, de kom
med mange gode spørsmål og også mange
gode svar.
Vi hadde samlinger hvor vi viste frem bilder
og konkreter som barna kunne kjenne seg
igjen i, for ja vi er heldige som har et godt
og varmt hus å bo i, en familie som vi er gla
i, mat i magen og gode klær. Vi har gode
venner og en flott barnehage.
Det er vanskelig for et barn og egentlig
også for oss voksne å forstå at ikke alle har
det så godt som oss. Vi hadde samling om
Ukraina, med bilder fra da vi i personalet
var på besøk der. Det gjør inntrykk, og flere
av dem fortalte i etterkant av samlingen
hva de hadde lyst til å sende til barna i
Ukraina. Noen av de har også planer om å
reise dit når de blir voksne for å bygge hus
til dem og gi dem penger. Empatien er stor,
barna ønsker å være med å hjelpe. Vi sender
julegaver fra barnehagen til Ukraina, så de
som ønsker kan gjøre det.
Rødkløverne overasket de andre barna med
pysjamasfest som en del av det å glede
andre- og det gledet virkelig! Alle barna på
Dagros gledet seg stort til festen, og dagen
ble en stor suksess! Vi lekte og koste oss
hele formiddagen, til lunsj ble det frokost
blanding og Biola- det falt i smak! Litt rart
var det da barna fikk ta på seg dressen
utenpå pysjamasen, stor jubel og mange
smil

Rødkløverne har hatt forestilling for blåklokkene
og løvetennene, og kan tro de imponerte stort!
Stas for de andre barna å få gå på forestilling, og
kjekt å se hvor engasjerte rødkløverne var i rollen
sin. Barna er tøffe, de våger å stå foran et
publikum og formidle, de synger høyt for oss andre
og hadde også enkle replikker.
I november har vi ekstra fokus på fagområdet
kunst, kultur og kreativitet. Fagområdet
omhandler uttrykksformer som dans, sang, drama,
litteratur og kunsthåndverk.
Mot slutten av måneden vil vi gradvis bruke mer
og mer tid på jul, og juleforberedelsene.
Rødkløverne skal denne måneden øve til stallfesten
i desember. De skal spille juleevangeliet for de
andre barna på avdelingen. Det ligger en spilleliste
på Spotify, søk på Vasshus Gardsbarnehage
julespill så finner dere listen. De som ønsker kan
øve litt hjemme
Barna skal også få begynne på julegaver nå i
november. Å lage gave til noen man er gla i, ønsker
vi at skal oppleves som en glede og noe koselig for
barna. Målet er å ha gavene klare til advent slik
at vi da kan roe helt ned og nyte litt av magien
desember har med seg.

Viktige datoer denne måneden:
Fredag 13.november planleggingsdag
Barnehagen er stengt.

Høst/vinter

Nyttig info:

Hva trenger barnet i barnehagen nå?

Vi ønsker å minne dere foreldre om å sjekke skapet
til barna hver dag, og også å rydde klær og sko på
riktig plass. Vi har hatt og vil nok også få mange
regnfulle dager, barna blir våte og vi må ha tørre
klær til dem.

I den øverste hvite boksen i
garderoben:
 Tynn ull eller fleece genser og
bukse
 Tykk ull eller fleece genser
 Tykke raggsokker

Husk at dere foreldre ikke skal gå inn på avdelingen
i henting og levering. Dette er med å forebygge
smittespredning.

I skapet i garderoben:






To par sokker
To truser
To strømpebukser/ stilongs
To T-skjorter/ tynn genser
To bukser

Vi ønsker også å minne om at eldre søsken i skole
alder, bes vente utenfor barnehagen- ved henting
og levering i barnehagen.

Åpen hylle i garderoben:







Tynn lue
Tykk lue
Hals
Tynne votter/fingerhansker
Tykke votter
Regnvotter

På knaggen/sko hyllen
 Vinterdress
 Vintersko
Inni tørkerommet på trallene:
 Regntøy
 Støvler- gjerne med for inni

Julegaveinnsamling til fattige barn i Ukraina
I november kan barna levere Julegaver (innen
20.11), som barnehagen sender til Ukraina gjennom
stiftelsen Kpk Ukraina.
Inni gaven kan det være klær som barnet ditt har
vokst i fra, leker de ikke bruker lenger osv. Tanken er
at vi kan gi videre noe av det vi har, som vi ikke lenger
bruker, og som andre kan få glede av.
Supert om dere merker gaven med alder og kjønn som
gaven passer til.
Vi ønsker å lære barna at sammen kan vi utgjør en
forskjell for noen av dem som ikke har det så godt som
oss.

