Den første barnehagemåneden etter ferien er over og det har
vært mye fokus på å tilvenne nye barn samt gjøre barna trygge og
kjent med barnehagens rutiner. VI har fått være mye utendørs, og
lekt i sandkassa, kjørt med sykler/mopeder og høstet grønnsaker og
frukt fra hagens trær og grønnsakshage. Det er stor stas å ta opp
gulrøtter fra jorda som barna selv har vært med å sette. Vi har tatt
inn både tomater og agurk og spist til brødmåltidet og laget eplekake av
eplene
fra hagen!

Turer: Vi har brukt noen av tirsdagene denne måneden
på tur. Vi har vært på fotballbanen, trilletur rundt
«kaptein sabeltannveien», togtur og i byen på
«Arendalsuka». Under «Arendalsuka» fikk vi møte og ta
bilde sammen med barne-tv heltene; Perla og Fantorangen, og høre på konsert!
På togturen tur-retur til Nelaug, fikk vi 1o minutters stopp
på togstasjonen der vi så et tog komme. På vei ned igjen
fikk vi servering; boller og juice! En kjempe fornøyd gjeng
å ha med på tur! Mye spennende å se ut av togvinduene. Vi så både kuer, hester, broer og bondegårder!

Månedens tema har vært vennskap og familien min. Vi
har brukt samlingsstunder til å bli bedre kjent med Pinnsvin
og Kanin. To gode venner som har med seg plakater som
omhandler b.la viktige tema som å dele, samarbeide, si
stopp, å vente på tur, å roe seg ned, å vise følelser, å lytte
og bli enige osv. Vi samtaler med barna med utgangspunkt i plakatene, lærer sanger og gjør praktiske øvelser.
Vi har også fått besøk av regnbueløven og hørt på løveloven».
Vi har blitt bedre kjent med alle barna og har jobbet med
« familien min» ark, der vi har navn og bilder av familiemedlemmer i nær relasjon til barnet. Vi mangler fortsatt
en del bilder, så fint om dere sender oss det på mail!

Månedens bursdagsbarn var
Live, som ble feiret med sjokoladekake! Bursdagssang, krone, og bursdagsbok i samling!
Hipp hurra !

Den neste måneden vi går inn i er en høstmåned. Da vil vi ha fokus på ny årstid og se hva
den gjør med naturen vår. Det blir kaldere dager, og dermed behov for mer skift og mer yttertøy i hyllene!
Barna trenger nå:

•

Høstdress/ softshell jakke og bukse

•

Fleece-sett

•

Høst-lue/ pannebånd

•

Hals

•

Regnvotter

•

Regntøy/ støvler ( må alltid være her i
barnehagen )

Hilsen Grethe, Sissel, Elena og Lene.

