November brev for Regnbuen
Foreldresamtaler

Viktige datoer:
9.november er det «ha med dag» i
barnehagen. Da kan alle barna ta
med en leke hjemmefra. Lurt å
merke leken med navn!
16.november: er det
planleggingsdag i barnehagen.
Barnehagen er da stengt!

Tusen takk for gode samtaler
vi har hatt med dere foreldre!
Det har vært både koselig og
nyttig for oss her i
barnehagen.
Er det noen som enda ikke
har hatt samtale og ønsker
det, er det bare å ta fatt i noen
i personalet så finner vi en tid
som passer. Nå i høst er det
de «nye» barna vi har hatt
samtale med, men er det
noen så føler behov for en
samtale så ta kontakt. Til
våren blir det samtale med
alle foreldrene.

Hei!
Så er vi kommet til November! Den siste høstmåneden! Vi har hatt en fin
oktober hvor vi opplever at ting smått om senn går seg til.
Takknemlighetsuka var en positiv opplevelse for hele gruppa som ble
avsluttet med en kjempefest på danseloftet sammen med Dagos. Vi jobber
fortsatt med vennskap og inkludering. Fint om dere samtaler med barna
deres om dette hjemme og!
Mål:

Hipp hipp hurra!
Mari fyller 3 år 6.
november!
Arna fyller året 24.
november!
Gratulerer så mye med
dagen!!!

Tema:
Vi fortsetter og med livet på gården som
tema. Denne måneden vil vi gå dypere inn
i temaet om sauen. Her vil vi fortelle fakta
om sauen og hva som skjer med sauen nå
når det er høst. Hva kan vi få i fra sauen,
alt fra mat og ull og hva kan vi lage av det?
Mye spennende å ta fatt i! Vi gleder oss!

* Vi ønsker et miljø der alle kjenner at de har venner og noen å leke med.
Det er viktig for miljøet og det enkelte barnet. Vi ønsker at alle skal ha
positive, sosiale opplevelser. At alle skal ta sin plass i gruppa, og at alle
skal gi rom for andre.
Tiltak:
*Vi har delt Regnbuen inn i 4 lekegrupper, som vi skal bruke noen
formiddager i uka. Vi har delt dem på tvers av alder, noen gutter og noen
jenter i hver gruppe. Annenhver onsdag går to og to grupper på tur. Når det
nærmer seg vår har vi lyst å ta med på tur hver onsdag.
*Mye skryt ved positiv atferd. Når noen inkluderer eller gjør positive
handlinger mot hverandre.
*Vi stopper slosselek. Vi ønsker at barna skal få teste krefter, men akkurat
nå fører denne leken til så mange negative situasjoner at vi velger å stoppe
den.
*Samlinger om vennskap og hvordan vi skal være mot andre. Vi
dramatiserer og snakker om tema.
*Stoppregel. Hva vil det si når noen sier stopp? Hva må jeg gjøre da?

Vi starter og opp med å lage julegaver nå i
november. Rødkløverene er i gang å øver
på julespill så vi er så smått i gang med
juleforberedelser.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Aldersinndelte
grupper.

Rødkløver kor
(partallsuker).

Turdag for hele
avdelingen.

Fjosdag.

Kristensamling.

Løvetann (3
åringene),
Blåklokker (4
åringene) og
Rødkløvere (5
åringene).

Avdelingsmøter på
huset.

Vi går mye bort
turområdet vårt,
berget, som byr på
motoriske
utfordringer og
spennende ting og
utforske i naturen.
Alt fra det fuglerike
Vasshusvannet til å
studere planter og
innsekter. Vi har og
gapahuk som vi
benytter oss av,
hvor vi kan brenne
bål og mye annet
kjekt!

Vi deler i grupper.

Vi forteller historier
fra bibelen og
synger kristne
sanger.

Partallsuker har
Regnbuen
avdelingsmøte fra
12:30-14:00. Da
passer faste
voksne fra andre
avdelinger på våre
barn. Her
planlegger vi,
evaluerer og
diskuterer fag.

Månedens sang

Aldersinndelte grupper:
Løvetann: Thea, Sem,
Renea, Nikolai, Mathias,
Mari, Malvin, Live, Leon,
Jenny, Jenni (2015)
Blåklokke: Sebastian,
Mathea V, Mathea HG,
Lillian, Andreas (2014)
Rødkløver: Viktoria,
Thomas, Regine, Oskar,
Miriam, Max, Joar, Alice
(2013).

Frokost
Dersom barnet ditt skal spise
frokost i barnehagen ber vi dere
om å komme i god tid før
frokosten slutter halv ni. Vi ser at
noen av barna trenger lang tid til å
spise frokosten og da blir det
knapt med tid til spising når barnet
kommer rett før halv ni. Vi trenger
alle voksne på gulvet når klokken
bikker halv ni for da er det kommet
mange barn som har behov for
oss der. Vi ber dere om å ta
hensyn til dette. Takk!

1)Kom skal vi klippe sauen - tekst
Kom skal vi klippe sauen i dag
Klippe den bra, ja klippe den bra
Så skal vi strikke strømper til far
Svinge oss glad i dansen
Refr:
Surr, surr, surr. Surr, surr, surr
Rokken vår går, garnet vi får
Surr, surr, surr. Surr, surr, surr
Svinge oss glad i dansen
2)Kom skal vi karde ulla i dag
Karden den bra, ja karde den bra
Så skal vi strikke votter til mor
Svinge oss glad i dansen
Refr:
3)Kom skal vi spinne garnet i dag
Spinne det bra, ja spinne det bra
Så skal vi strikke sokker til bror
Svinge oss glad i dansen
Refr:
4)Kom skal vi farge garnet i dag
Farge det bra, ja farge det bra
Så skal vi strikke genser til Gro
Svinge oss glad i dansen
Refr.

Her er vi inne og
steller og mater
dyra. Vi passer på
at de har det godt
og vi synes det er
kjempe gøy å kose
med dem!

Vi deler i grupper.

5)Kom skal vi nøste garnet i dag
Nøste det bra, ja nøste det bra
Så skal vi strikke lue til Per
Svinge oss glad i dansen
Refr.
6)Kom skal vi veve tøyet i dag
Veve det bra, ja veve det bra
Så skal vi sy oss alle slags klær
Svinge oss glad i dansen
Refr
Dunk, dunk, dunk. Dunk, dunk. dunk
Vevstolen slår skyttelen går
Dunk, dunk, dunk. Dunk, dunk, dunk
Svinge oss glad i dansen

