Måneden som gikk..
Oktober har bydd oss på litt mer
høstvær enn september, og vi benytter
regnværsdagene til å kose oss med lek
gleder vi oss til å fordype oss litt mer i

i regnvannet. Mange fryder seg over å

eventyrverden. Det å høre eventyr stimulerer både språk og

lage store plask når de hopper i

fantasi, samtidig som det gir barna masse inspirasjon til lek.

sølepyttene, og når vi er flere som vil

Vi kommer til å introdusere forskjellige eventyr for å se hva
barna fenges av, slik at vi kan bygge videre på deres interesser.
På denne måten kan barna få mulighet til å medvirke i det vi
har fokus på i hverdagen. Noen av eventyrene vi vil fortelle er
«Løven og musa», «De tre bukkene bruse» og «De tre små
grisene».
Denne måneden vil vi noen dager dele barna inn i
lekegrupper, slik at de får mulighet til å gå inn i nye relasjoner,
og mulighet til å utforske samhandle i mindre grupper.
Smørblomstene har begynt å ta større del i påkledning her i
barnehagen, og vi heier på dere til å oppfordre barna til å
prøve selv under påkledning hjemme også.

hoppe i sølepyttene øver vi på å vente
på tur.
Endelig har vi blitt alle 14 barna på
avdelingen, og det er kjekt å få ønske
to nye barn velkommen! Vi gleder oss
til å bli enda bedre kjent.
Denne måneden har vi hatt fokus på
takknemlighet, og i samling har vi
blant annet snakket om at vi er
takknemlige for gode venner i
barnehagen, familiene våre, at Gud
har skapt oss slik vi er. Siste fredagen
i måneden hadde vi fellessamling
sammen med hele barnehagen inne

Juleforberedelser begynner vi med allerede mot slutten av

på Dagros, så kjekt å kunne være

november, slik at desember kan være preget av ro og fred i

sammen !

hverdagen. Vi ønsker at barna skal få god tid til å kose seg med
forberedelsene og aktivitetene til jul og inn i en ny årstid. For
oss er utforskningen som skjer underveis når vi lager noe eller
baker noe vel så viktig som hvordan resultatet blir til slutt.

Vi skriver informasjon på både tavlen
ved utgangsdøra -og på tørkeskapet,
og vi setter stor pris på at dere
foreldre holder dere oppdaterte på
informasjonen vi gir der 😊
Det har vært en del sykdom på
avdelingen den siste uka, og vi

Minner om
planleggingsdag 12.
november.
Da er barnehagen stengt.

informerer så godt vi kan om
situasjonen. Minner alle om god
håndhygiene når vi komme og går fra
barnehagen.
-Tusen takk for en kjempefin oktober!

