I November…

Måneden som gikk..
Oktober har bydd oss på litt mer høstvær enn september, og vi
benytter regnværsdagene til å kose oss med lek i regnvannet.
Mange fryder seg over å lage store plask når de hopper i
sølepyttene, og når vi er flere som vil hoppe på likt øver vi på
å vente på tur.
Inne har vi holdt på med maling av høstbilder til stor
begeistring for barna! Spennende å få bruke alle sansene!
Se, kjenne, smake og lukte;) Vi har også fått brukt den nye
lesekroken/lese-stolen flittig! Barna elsker å sitte på fanget og
høre historier og snakke om det de ser på bildene.
Denne måneden har vi hatt ekstra fokus på takknemlighet, og i
samling har vi blant annet snakket om at vi er takknemlige for
gode venner i barnehagen, familiene våre, alt som Gud har
skapt: universet, naturen, maten, dyra og menneskene!
Vi hadde høsttakkefest sammen på danseloftet på fredag, der
Dagros dramatiserte om takkeengelen som hadde med seg
kurven rundt for å samle inn takkebønner – men det var
nesten ingen! Det var bare bønner om alle behovene våre og
alt vi ønsker oss. Gud vil ha disse bønnene også, men vi ble
minnet på å huske å takke for alt vi har fått.
Vi har også fått smake på mye godt i oktober, som vi er
takknemlig for! Kakao, bananbrød, lapskaus, ulike typer frukt
og grønnsaker, gresskarbrød, osteskiver, bananlapper og mer.
Nam, nam, nam! Dette gir mersmak!
Det var kjekt å lage til kaffe, kakao og poser med sjokolade til
mor og far, slik at de kunne ta med på jobb! Det er godt å
glede andre Og vi er SÅ takknemlige for å få være her med
barna deres! Det er en nydelig barnegruppe vi har på
Drømmehagen, og vi er så glad i hver enkelt!

Minner om planleggingsdag
fredag 12. november.
Da er barnehagen stengt.
God langhelg!

gleder vi

oss til å fordype oss litt mer i
eventyrverden. Det å høre
eventyr stimulerer både språk
og fantasi, samtidig som det
gir barna masse inspirasjon til
lek.
Vi tenker å introdusere
eventyret ”Skinnvotten” i
starten av måneden. Dette
handler om en mann som
mister votten sin i skogen. En
mus finner den og bestemmer
seg for å bo i den. Etter hvert
kommer flere dyr til, og hun
gir plass til dem.
Eventyret ligger på spotify, og
det finnes også bok om det!

Mot slutten av måneden vil vi
begynne så smått med litt
juleforberedelser. Prosessen er
her det viktigste. Vi er opptatt
av å ha god tid sånn at barna
får kose seg med disse
aktivitetene. Det gir oss også
en mindre hektisk desember
måned, med mer tid og ro til å
nyte alt som jula bringer med
seg og det budskapet vi ønsker
å formidle da.
I løpet av uken henges det opp
en del informasjon på både
tavlen i garderoben og på
utgangsdøra, og vi setter stor
pris på at dere holder dere
oppdaterte på informasjonen
vi gir der. Takk 

