
              Viktige datoer: 

 Foreldresamtaler i uke 40. Dette er 

for dere som er nye. Hvis noen av 

dere foreldre av «de gamle» barna 

ønsker en samtale nå i høst, ta 

kontakt så finner vi tid. 

 Pyjamasfest fredag 22.oktober (mer 

info på tavla) kommer 

 Høsttakkefest fredag 29-oktober 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGNBUEN OKTOBER 2021 

Dagsrytmen:  

07:00 – Barnehagen åpner  

07:30-08:30 –  

Frokost 09:15 – Deler i grupper/samling  

11:00 – Lunsj 11:30 –  

Kvilestund for de som ønsker  

12:00 – Utelek/frilek  

14:00 –Fruktmåltid  

14:30 – Utelek 

16.30- Barnehagen stenger 

Sang om takknemlighet som vi kommer til å 

synge denne måneden. 

Takk for at jeg har et sted å bo, takk for dynen 

så varm og god. Og for maten i magen min, 

takk for dagen den har vært så fin. 

Takk for at jeg en familie har, for såpe-bobler 

og badekar, for lek og for latter og tiden som 

fløy, takk for dagen den har vært så gøy. 

Takk for den fine bamsen min, takk for hånden 

som stryker mitt kinn.  Og for engler som 

passer på, takk for at jeg kan sove nå. 

 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Gruppedag 
 
Rødkløverklubb 
 
Fjos ½ gr fjos 
½ gr tunet 
(blåklokke og 
løvetann) 
 
 

 
Rødkløverkor 
(partallsuker) 
 
Rødkløver fjos 
(oddetallsuker) 
 
 

Gruppedag 
Rødkløver 
(Askeladden 
og de gode 
hjelperene) 
 
Blåklokke 
(Skinnvotten) 
Løvetann 
(Den lille 
røde høna) 

Turdag Gruppedag 
 
Eventyrsamling  
 

 

Oktober og Takknemlighet i hele 

barnehagen. 

Vi kommer til å skrive hva vi er takknemlige for på hjerter 

og henge de på treet i gangen, ha samlinger hvor vi snakker 

om hva det er å være takknemlige og hva vi har å være 

takknemlige for.  

Tidligere har dette vært et fint og verdifullt tema å 

reflektere over hjemme også. Barn har spurt foreldrene sine 

hva de er takknemlige for og det er godt å høre at vi er 

takknemlige for hverandre.  

 

Takk for godt oppmøte på foreldremøte og takk for mange gode 

forslag til hva vi skal finne på med barna deres.  I oktober har vi valgt 

ut to av forslaga: pyjamasfest og ri på Amelia. VI gleder oss 

 Og takk for at dere kommer med tilbakemeldinger, 

positive og negative, det setter vi pris på. 

Nå har vi hatt i underkant av to måneder med den nye gruppa. Vi er 

veldig fornøyd og ser at dette er ei gruppe som vi kan finne på mye 

spennende med. De hører, stort sett, etter på beskjeder og det gjør 

det enkelt å finne på mange kjekke fellesleker. 

Vi deler mye inn i grupper, og tror det er godt å være i litt mindre 

grupper både for barn og voksne.  

HØSTFERIE 

I uke 41 har skolen høstferie. Gi beskjed om 

barnet ditt skal ha fri noen av dagen 


