NOVEMBERBREV DAGROS 2021
Måneden som gikk:
Takknemlighetsuken ble så fin. Barna fikk en
uke med nydelige sanger, fine
takknemlighetshjerter, gode refleksjoner, fokus
på godhet og mye mer. Anne var og fortalte
oss om KPK Ukraina og det fantastiske arbeidet
som de gjør for fattige i landet og Bjarte var og
fortalte oss fra barnehjemmet i Myanmar.
Barna likte godt å lage lykter til dere hjemme,
håper de lyser fint opp i denne mørkere tiden
fremover. Fellessamlingen var så gøy! Endelig
kunne vi være alle sammen samlet igjen på
danseloftet. Der var det skikkelig fin stemning.
Nå har dere anledning til å gi en julegave til
barn i Ukraina. Finn noe hjemme som dere ikke
bruker lenger (leker, klær) pakk det inn og skriv
på kjønn og alder utenpå. Lever innen
15.november. Tusen takk!

Denne måneden vil vi så smått begynne å gjøre
oss klar til jul. Barna skal få lage julegaver og vi
Takk
for alle
julegaver
til fattige
barn i Ukraina,
begynner
å synge
julesanger.
Julegavene
fra
de kommer
til åligger
bli til det
stormye
glede
og velsignelse.
skattene
deres
kjærlighet
i kan
dere tru! Mens vi lager gavene snakker vi om
hvem som skal få dem og hvor glade de
kommer til å bli.

Vi fortsetter å jobbe med fagområdet kunst,
kultur og kreativitet. På avdelingen har vi
materialer tilgjengelig i barnas høyde slik at de
kan velge å leke med playdough, tegne, perle,
klippe og lime når de ønsker det. Barna skal få
være i snikkerboden og uttrykke seg fritt og
kreativt med de materialene vi har der.
Planker, kongler, ispinner, paljetter m.m
Vi har også fått ett lite prosjekt med å lage noe
gøy til kaninene i fjøset. Det blir kjekt å se
hvordan dyra vil kose seg med det når det er
på plass.
Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til
at barna opplever glede og stolthet over egen
kulturell tilhørighet. Barna skal få reflektere
over «hva er norsk kultur»? Hvordan ser
naturen ut, hva liker nordmenn å gjøre om
sommeren, vinteren? Hvordan er
nasjonalsangen vår igjen? Hva selges i
turistbutikkene våre? Finnes det troll i Norge?
Hvordan ser flagget vårt ut?

Rødkløverene går i full gang med øving til
julespillet, det er bare å glede seg.

Viktige datoer i november:
9.nov Ha-med-dag. Barnet kan ha med en leke
hjemmefra i dag. Den må være merka og det
må være noe som barnet ditt ikke er redd for.
De skal kunne dele leken sin med de andre.

Vi ønsker også å lære barna noen gamle rim og
regler som; «det banker sa Per Anker», og
«atte katte noa». Dere foreldre må gjerne
komme med forslag til regler dere sa da dere
var barn.

11.nov Pysjamasfest. Barnet kan komme i
pysjamas hvis de vil og med bustet hår  Vi
koser oss med rolig musikk, mye lesing i bøker
og en annerledes lunsj. Vi gleder oss!

Månedens tegn:
Norge, flagg, fjell, ski, akebrett, troll, advent,
engel, juletre, julemusikk, julepynt og julenisse
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Ett lite tips:
Sjekk garderobeplassen hver fredag, så ser dere om barnet
trenger påfyll av skifteklær.
Hjelp barnet å holde god orden på plassen sin.

