
 
 
 
 
 

 

  

  

Måneden som har gått: 

Da er vi full barnegruppe på Noas ark!       

Det har vært utrolig kjekt og blitt kjent med 

9 nye barn denne høsten, og vi gleder oss til 

å bli enda bedre kjent. Lik som september 

har vi brukt mye tid på gulvet, og jobbet 

videre for å skape gode trygge baser.  

I uke 42 var toåringene på gårdsbesøk til to 

barn fra Noas ark. På gården har de 

melkekyr, studer, kalver og kyllinger. 

Barna fikk være med å observere 

melkeproduksjonen, se når traktoren med 

tilhenger fordelte maten til kyrene og fikk 

spist lunsj på terrassen før vi vendte tilbake 

til barnehagen.  

Uke 43 har vi hatt takknemlighetsuke, vi 

har hatt ekstra fokus på takknemlighet, 

deriblant samling om tema; familie, venner, 

dyrene, mat og gud. Uken ble avsluttet med 

høsttakkefest, det ble feiret med langbord 

og lapskaus.  

Vi i personalgruppen på Noas ark er veldig 

takknemlig for at dere lar oss tilbringe tid 

med de herlige barna deres! Vi er så glad i 

hver og en av dem, og håper at dere alle 

føler dere sett av oss 

 

 

 

 

Viktig informasjon til foreldre:  

13. November er det planleggingsdag, da er 

barnehagen stengt! 

Fremover ønsker vi å samle informasjonen på en plass 

på avdelingen, det vil være en informasjonstavle på 

tørkeskap i garderoben på Noas ark.  

Grunnet personvernregler kommer vi ikke lenger til å 

skrive hvem som har bursdag i månedsbrevet. 

Bursdagsfeiring vil bli gjennomført på samme måte, 

med bilde og flagg på avdeling.  

Skriv gjerne hva du/dere er takknemlig for på hvert 

deres røde hjerte som ligger på avdeling, slik at vi kan 

henge det ut i Småland.  

November: 

I november kommer vi til å fortsette med temaet 

Jumbo som dro ut i verden, vi vil også fokusere på 

temaet hakkebakkeskogen. Vi ser at 

hakkebakkeskogen fascinerer flere av barna på 

avdelingen, og ønsker dermed å bygge videre på 

barnas interesse og skape et felles grunnlag for lek på 

avdelingen.  

I løpet av november ønsker vi at barna skal få lage 

ferdig julegavene, slik at vi kan senke julefreden i 

desember og nyte adventkosen sammen på Noas ark.  

Siden det nærmer seg vinter er vi spent på hva som 

skjer med hakkebakketreet vårt på avdeling. 

 


