Takknemlighetsmåneden ble avsluttet med
høsttakkefest. For en god gjeng. Vi er oppriktig
takknemlige for barna vi får være med.

REGNBUEN 2021
Viktige datoer:
 Planleggingsdag fredag
12.november
 Idrettens dag i Vollhallen torsdag
18.november. Ta med sklisokker,
hvis du har. Vi pakker med oss
mat og lager et kjekt opplegg i
hallen.


Julegaver til barn i Ukraina
Tradisjon tro samler vi, også i inn julegaver
til fattige barn i Ukraina. Vi har hatt fokus på
takknemlighet og det å dele med andre.
For de fleste av barna som får gave,
er dette den eneste gaven de får.
Vi tenker at dette er en flott måte å lære seg
å dele med andre på. For at dette skal være
fra barna deres, er det viktig at dere ikke
kjøper noe, men at barna velger noe som de
har vokst fra: leker eller klær eller begge
deler.
Pakk inn og skriv girl/boy og alder
som gaven passer til.
Siste levering:
tirsdag 16.nov

Gjennom takknemlighetstema har vi hatt gode samtaler
om hvor mye vi er takknemlige for. Og vi har fortalt om
barn i andre land som har det helt annerledes enn oss. Vi
har virkelig fått satt ord på og skrevet ned på
takknemlighets treet vårt.
November er i gang og da er det naturlig å vise
takknemlighet med å gjøre noe godt for andre. Det blir
en del hysj-hysj, for vi har et mål om å bli ferdige med
alle julegavene i november.
Foreldreforslag, månedens kinderegg: Vi er så heldige å
få låne idrettshallen på Voll så vi har planer om idrettens
dag.

Rødkløverne begynner å øve til julespill. Dette blir
spennende og vi håper at dette året får dere foreldre
også lov å se.
I barnehagen har vi en regel som heter: alltid plass til en
til. Vår viktigste jobb er å skape et godt, sosialt miljø, der
alle barn kjenner at de er godtatt og likt akkurat slik de
er. Hvis noen spør om de kan være med å leke skal vi
alltid ha plass til en til. Når barnet kommer inn i etablert
lek, må det innrette seg til den leken som var i gang. Vi vil
fremover jobbe med inkludering i lek og vil bruke drama,
bøker og samtale.

Skal vi være venner?
Skal vi leke sammen, du og jeg?
Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg
Vi kan være venner. Vi kan leke sammen,
du og jeg. Kom og rekk meg hånden, så
går vi sammen på vår vei.
Å være venner, og holde hender,
Er sånn at du kjenner; Det gjør godt!

