Høstens andre måned har vært innholdsrik og fin! Vi har sett flere endringer i naturen og fått kjenne på andre temperaturer og værtyper. Pga
korona-situasjonen har vi dessverre ikke kunne gjennomføre solsikkefesten vår, men barna lagde mange flotte ting som dere foreldre kunne
glede dere over. Tusen takk for alle bidrag! Vi fikk inn 1013,- som er satt
inn på konto til sos-barnebyer.
Vi har hatt mange fine turer på tirsdagene denne måneden. Siden vi
har rådhuset som tema i lokalhistorie har vi lagt flere av turene innom
byen. Vi har vandrer rundt på tyholmen og sett rådhusets front. Barna
syntes det var kjempehøyt, og ble nesten litt svimle av å stå og se oppover den høye bygningen! Vi så på bilder av hvordan det ser ut inni
noen av rommene nå, og fikk høre litt om historien bak bygget. Vi gikk
forbi «Kløckers hus» og så inn i vinduene. Der fikk vi se gamle klær og til
og med godteri! Vi hadde planer om å innom, men fikk beskjed at det
passet dårlig akkurat den dagen, og at det var lurt å forhåndsbooke
besøket. Så det får vi ha til gode en annen turdag det passer!
24. oktober markerte vi FN-dagen her i barnehagen. Barna fargela
jordklode med barn som holder hverandre i hendene og snakket om
barns rettigheter; at barn har rett til skolegang, rent vann, legehjelp,
god nok omsorg osv. Vi hørte også om FN-filuren som hjelper til at
barn i hele verden kan si i fra om de ikke har det bra.
Månedens eventyr fra snakkepakken har vært Gullhår og de tre
bjørnene. Det er et kjent eventyr for de fleste og barna har blitt
kjent med figurene som hører til og blitt gode på å gjenfortelle historien.
I «SPRUSIKK» har barna kost seg med lyden av akustisk gitar. Det blir
alltid god stemning når et instrument kommer på banen!

Denne måneden har vi hatt et stort fokus på tema; sos-barnebyer, solsikkeaksjon og papayafuglen. Vi har sett filme fra sos-barnebyer, sett hvordan
andre barn i verden lever. Vi har hørt historien om papayafuglen; lykkefuglen som hjelper barn i ulike land i verden, hatt formingsaktiviteter knyttet til
tema og hatt samlingsstunder der vi har hørt på sanger ( sos-barnebyer og
papayafuglen ). Vi har i mange år hatt fadderbarn gjennom Plan Norge, og
i fjor fikke vi et nytt fadderbarn som het Judith. Hun er fra Bolivia, og er 10 år.
Vi har sett på bilder som hun har sendt oss og lært mer om hennes hjemland. Vi lærte at vi hadde mange likheter, men også ulikheter. Vi lagde en
plakat der vi klippet ut bilder fra Bolivia og den ble skikkelig fin!
10. oktober markerte vi verdensdagen for psykisk helse. Barna fargela
ansikter med diverse følelsesuttrykk,
og snakket i samlingsstund om hva
som gjorde dem redd, glad, sint osv.
Årets tema for verdensdagen var «
Spør mer» og det er viktig å ta seg
tid til å stoppe opp i hverdagen og
spørre hverandre hvordan vi har
det.
Husk gode, varme klær, og nok med
skift!
Hilsen Grethe, Sissel og Lene.
Fra 2.november begynner Anniken å
jobbe hos oss. Hun skal være her
mandag, torsdag og fredag.

